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A régi hagyomány szerint, május első hétvégéjén ballagtak a középiskolások

Éljetek boldogul!
�

Az ország sok
más végzőséhez hasonlóan
kerületünkben is
május 3-án ballagtak az utolsó éves
középiskolások. Az
ünnepélyes búcsú
után megkezdődött
a felnőttkor határának
első komoly erőpróbája: az érettségi.

Tények

a beiratkozásról
A XVIII. kerületben is
lezárult az iskolai beiratkozás, amelynek során a
kerületben lakó ös�szes tanköteles korú és
iskolaérett gyermeknek
sikerült helyet találni.
A pestszentlőrincpestszentimrei iskolákban így is 2000 szabad
férőhely maradt.

Kerékgyártó György		
− Nagyon nehéz pillanatok
ezek, hiszen most dől majd el,
iskolaként mennyit értünk – jellemezte búcsúztató beszédében
röviden Járainé Bődi Györgyi,
a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója azt az
emelkedettséggel vegyes szorongást, amelyet a ballagó osztályok
láttán éreznek a pedagógusok.
Izgalomra persze a diákoknak
is van okuk, hiszen a búcsúzás
egyszerre patetikus, izgalommal
teli és vidám percei után szinte azonnal megkezdődnek az
érettségi vizsgák.

A valétánsok

Valete! (Éljetek boldogul!) – ezzel a latin kifejezéssel búcsúztak
1830 körül a selmeci erdészeti
és bányászati iskola végzős diákjai az ott maradóktól. A szó
elmagyarosításával a búcsúzást
valétálásnak, az elköszönőket
pedig valétánsnak kezdték nevezni.
Maga az iskolai ballagás
hagyománya
selmecbányai
eredetű (és – ha úgy tetszik –
hungarikum), a gyökerei azonban sokkal messzebbre nyúlnak
vissza az időben: a középkorba,
amikor a fiatal lovagok lovagi
tornára, a mesterlegények vándorútra, a diákok más kollégiumi vagy egyetemi városba indultak.
Már az 1800-as évek elejéről
beszámol néhány feljegyzés arról,
ahogy az alma matert elhagyó
selmeci diákok valétamenetet
tartottak az akadémiai épületből: elöl a balekok, vagyis az
elsőévesek, akik a valétánsok

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban még a ballagás is emelt szintű
holmiját cipelték, nyomukban a
cigányzenészek, aztán a búcsúzók és a búcsúztatók. A városon
átkígyózó menet végül egy kocsmában kötött ki, ahol beszédek
hangzottak el, bált tartottak,
majd a városkapunál a távozók
Valete! felkiáltással búcsúztak el
a maradóktól.
Az 1900-as évek elején már

az egész országban népszerű eseménynek számított a ballagás.

A búcsú
pillanatai
A búcsúzás az intézménytől ma
is emelkedett pillanat. Noha
ballagást manapság az általános
iskolai, sőt az óvodai évek befeje-

zéseként is tartanak, életre szóló
eseménynek továbbra is a középiskolai „valétálás” számít, amely
leginkább abban különbözik a
másfél évszázaddal ezelőtti tradíciótól, hogy nem a záróvizsgák
után, hanem azok előtt rendezik.
− Most dől el, mit tudtunk
mi, tanárok, átadni – folytatta a
részben már idézett gondolatot

Járainé Bődi Györgyi a Vörösmarty iskola ünnepélyén. Szavai
azonban nem csak a három nappal később megkezdődő érettségikre és az egyetemi felvételikre
utaltak. – Most dől el, mennyire
lettetek tenni akaró, nyitott, a
másik embert megértő felnőtt
emberek.
Folytatás az 5. oldalon

Rendben lezajlott a kerületi
iskolai beiratkozás, amelyet
idén először koordinált a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Az
önkormányzat január 1-jétől
mint üzemeltető vesz részt a
közoktatásban, azaz a helyet
és a felszerelést biztosítja az
oktatás zavartalan folyamatához.
A KLIK adatai alapján a
következő tanévre több mint
1000 gyermek iratkozott be,
így velük együtt összesen
7150 diák lépi át szeptemberben az iskolák kapuját. Annak
ellenére, hogy ez a szám
önmagában is hatalmas, a
9150 fő befogadására képes
intézményhálózatban még
maradtak szabad kapacitások.
A hatályos köznevelési törvény 27 tanulóban határozza
meg a maximális osztálylétszámot, amitől 20 százalékkal lehet eltérni, az elsősök
azonban mindössze 25-en
lesznek átlagosan egy-egy
csoportban.
A szülők igényeivel összhangban még a nyáron új tantermeket alakítanak ki a Kandó
Téri Általános Iskolában és
a Bókay Árpád Általános
Iskolában.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Fejlődhetünk

2. oldal

A legutóbbi testületi ülésen a lakásrendelet módosításával teremtett új
pályázati lehetőséget az önkormányzat
azok számára, akik nem tudják fizetni
devizaalapú lakáshitelüket. A Fővárosi Közgyűlés megerősítette azt az
ígéretét, miszerint 2013 második felétől
kezdődően felújítja a Béke teret, s körforgalmat alakít ki a Baross és a Margó
Tivadar utca kereszteződésében.

Majális

3. oldal

Első alkalommal állítottak májusfát a
Bókay-kertben rendezett hagyományos
majálison. A színvonalas programok
családi rendezvények és a hetvenes
évek ma újra népszerű partizenéje, a
funky köré szerveződtek. Emellett ötödik alkalommal rendezte meg a HofherrDutra Emléktársaság a mezőgazdasági
és más haszongépjárművek találkozóját
az Új Tündérkert Étterem kertjében.

Nagytakarítás

6. oldal

Évről évre többen vesznek részt a
kerület tavaszi nagytakarításán,
amelyen idén összesen 39 köbméter
hulladékot gyűjtöttek össze április 27én. Az összeszedett szemét igencsak
vegyes összetételű volt, az elektronikai
hulladéktól kezdve az autógumikon,
hagyományos háztartási szeméten át a
veszélyes hulladékig mindent találtak a
lelkes takarítók.

Gyermeknap

14. oldal

Vásári komédiások, bohócok, vidámpark nélkül elképzelhetetlen egy
gyermeknap. A Bókay-kert május 26-i
rendezvényén még ennél is színesebb
program várja a családokat. A legkisebbek zenés utazást tehetnek Bohóciába.
Ott lesznek a rendezvényen a Langaléta Garabonciások is, akik vásári komédiával szórakoztatják a közönséget, és
lesz gyermekmusical-bemutató is.

Búcsúzunk

16. oldal

A 77 éves korában elhunyt Hartai Sándort, kerületünk díszpolgárát, címzetes
igazgatót május 1-jén búcsúztatták a
Karinthy Frigyes Gimnáziumban. Az
iskola címzetes igazgatóját 1996-ban
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki, 1998-ban
Budapestért díjjal jutalmazták, 2001ben Pestszentlőrinc-Pestszentimre
díszpolgárává választották.
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Közélet

Szemléletformáló központ segíti a fiatalok ismereteinek bővítését

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek
Ingyenes

jogi tanácsadás
a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és időpont
kérés a 296-1440-es
telefonszámon.
. ..............................................................................

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

Megerősítették:
lesz körforgalom és
megújul a Béke tér

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

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

Észrevételével
keresse az irodákat!
296-1300
Gyámhivatal:

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

dr. Ternyák Péter Lajos
hivatalvezető
Okmányiroda:

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

Baier Tibor

A Béke tér átalakításáról tavaly bemutatott ötletpályázat jó alap a fejlesztéshez

Kádár Tibor

irodavezető

�

A lakásrendelet módosításával teremt új
pályázati lehetőséget az önkormányzat azok
számára, akik nem tudják fizetni devizaalapú
lakáshitelüket.
Kerékgyártó György		

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

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

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212
. ..............................................................................

Tűzoltó-parancsnokság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319
. ..............................................................................

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. sétány. 1.
Tel.: 294-1011

...............................................
Imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B
Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

A Fővárosi Közgyűlés megerősítette azt az ígéretét, miszerint 2013 második felétől
kezdődően felújítja a Béke teret, és körforgalmat alakít ki
a Baross és a Margó Tivadar
utca kereszteződésében.
− Az ezt hitelesítő alapokmányt tegnap fogadta el
a közgyűlés – tájékoztatta a
képviselő-testületet az április
25-i ülésen Galgóczy Zoltán
önkormányzati képviselő, fővárosi küldött.

Segítség
a hiteleseknek
Amint arról a Városkép korábban beszámolt, a főváros
a két projekt előkészítésére
10-10 millió forintot szán az
idén, összességében pedig a
Béke téri felújításra 580 millió
forintot, a Margó Tivadar utcai kereszteződés átalakítására
240 millió forintot.
A bajba jutott devizahite-

leseken szeretne segíteni az
önkormányzat azzal, hogy lakásrendeletének a módosításával megkezdi egy új pályázati
rendszer kialakítását.
A XVIII. kerületben is
számos család megélhetését
veszélyeztetik az elszabadult,
fizethetetlen devizaalapú hitelek. Országosan jellemző az az
igény, hogy az állam vagy az
önkormányzat vásárolja meg a
bajba jutott hitelesek ingatlanjait, és tegye lehetővé, hogy a
korábbi tulajdonos azt bérlőként használhassa tovább. A
jogszabály erre lehetőséget is
ad, ám a megvásárlás feltételei
szigorúak, és az önkormányzat
anyagi lehetőségei sem teszik
lehetővé a szükséges mennyiségű ingatlan megvásárlását.
Egy másik lehetőség az,
hogy az önkormányzat pályázat útján ajánlja fel a bajba
jutott hiteleseknek a ma még
üresen álló saját tulajdonú
lakásait. A korábbi rendelet
szerint azonban ezek a kerületi lakosok nem pályázhattak

volna. Az önkormányzat a
saját ingatlanjait költségelven,
piaci alapon, szociális alapon,
fecskeprogram keretében vagy
krízislakásként adhatta bérbe,
de ezekbe a kategóriákba a hitelesek nem fértek bele. Ezért
a képviselő-testület április 25én a rendeletbe iktatott egy új
kategóriát a „hitellel terhelt,
végrehajtás alá vont ingatlannal rendelkező családok megsegítésére”.
A pályázónak igazolnia
kell, hogy ingatlana hiteltartozás miatt végrehajtás alá
került, és nem tudott élni azzal a lehetőséggel, hogy azt
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
megvásárolja és bérbe adja
neki. A pályázatot a népjóléti
bizottság bírálja el.

Megújul az ovi

Pályázati pénzből kíván felújítást végezni az önkormányzat
a Zenevár óvodában. A Belügyminisztérium által kiírt
pályázat lehetőséget teremt
arra, hogy a fenntartó korszerűsítse a Reviczky utcai ingatlan teljes primer és szekunder
fűtésrendszerét, s felújítsa az
épület külső hőszigetelését. A
képviselő-testület úgy döntött,
hogy részt vesz a pályázaton.
Az igényelt összeg mintegy

30 millió forint, amelynek 20
százaléka önrész.

Formálódó
szemlélet
A hulladékgazdálkodás fontosságára igyekszik irányítani
a figyelmet az a nagyszabású
projekt, amelyet a főváros az
FKF Zrt-vel KEOP-pályázat
keretében szeretne megvalósítani a kerületben.
A tervek szerint egy szemléletformáló központ épülne
a Méta utca és a Besence utca
sarkán álló, több mint 5000
négyzetméteres, jelenleg használaton kívüli önkormányzati
tulajdonú területen. A tervezett központ egyfelől maga is a
korszerű fővárosi hulladékgazdálkodás egyik fontos egysége
lenne a lakosság rendelkezésére álló, szelektív gyűjtésre
alkalmas hulladékudvarral.
A helyszínen másfelől oktatócentrum létesülne, amelyben a
térség óvodásai és iskolásai ismerhetnék meg alaposabban a
hulladékgazdálkodás menetét,
annak céljait és fontosságát.
A képviselő-testület döntése alapján a kerület támogatja
a Fővárosi Önkormányzat elképzelését, ami feltétele a pályázatnak.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu

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

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

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

Pintér Kálmán
Szakrendelő

dr. Lévai István Zoltán

Dömötör István

Okmányirodák

Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

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

Fidesz, 06-20-412-2850,
jozsef.damsa@gmail.com, minden
hónap első hétfőjén 18–19 óra
között a Kandó téri iskolában

Batthyány u. 80.
tel.: 296-1457, 296-1453
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733, 297-5734
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

Zsebők Zoltán
Szakrendelő

Kucsák László

Dámsa József Lajos

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

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

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

Közérdekű info

Közjegyzők

Csomó Tamás

Csabafi Róbert

Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII.
Kerületi Hivatala
Városház u. 16.
tel.: 296-1400
H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

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

Fidesz, 06-20-574-0678,
bauerferenc@fidesz.hu, minden
hónap 1. szerdáján 18 órától
a PIK-ben.

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

dr. Hunyadkürti Szilvia

Ughy Attila

Bauer Ferenc

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12
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Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu,
minden hónap 1. péntekjén 17–19
óra között a Vörösmarty iskolában.
Minden hónap második péntekén
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

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

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

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

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

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

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

Petrovai László
LMP, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@lehetmas.hu,
előzetes egyeztetés alapján:
06-30-933-5025

Szarvas Attila Sándor
KDNP, 06-20-560-0650,
szarvas.attila@freemail.hu
előzetes egyeztetés alapján:
06-20-560-0650

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

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

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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Délelőtt vidám családi program, este fergeteges buli Közélet
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Első alkalommal
állítottak májusfát
a Bókay-kertben
rendezett hagyományos majálison. Az ünnepség jó hangulatáról
a Tébláb iskola táncosai gondoskodtak.
A nap többi részének
programjai a hetvenes
évek ma újra népszerű
partizenéje, a funky
köré szerveződtek.

− A májusfaállításhoz három
dolog kell: fejsze, fűrész meg egy
üveg pálinka – magyarázta a
tőle megszokott humorral Vörös
Árpád, a Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapítója, pedagógusa a Bókay-kerti
majális Fesztiválszínpadán a hivatalos megnyitó pillanataiban.
Vörös Árpád pillanatok alatt
képes volt bevonni a közönséget

a játékba, így hamar kiderült:
a legtöbben tisztában vannak
azzal, mit is jelent ez az egyébként nem csak Magyarországon
ismert hagyomány: a legények
hajdan a széplányok ablaka alá
állították május első napjára
virradólag a színes szalagokkal
feldíszített fát finom utalásféleképpen.

Fejsze, fűrész,
pálinka
Akad azonban néhány kevésbé
ismert tény is e kedves hagyománnyal kapcsolatban.
− Csak halkan mondom,
hogy a májusfához a fát lopni
kellett. Ezt az erdészek is tudták,
de ezen az egy napon félrenéztek
arra a kis időre. Na, ekkor volt
szükség a fejszére, a fűrészre és
a pálinkára – magyarázta Vörös
Árpád. – A rivalizáló csoportok
gyakran tréfálták meg egymást.
A kitett májusfáról az éj leple

alatt lelopták a szalagot, és lyukas bilit, bugyogót vagy valami
más tréfás jelzést hagytak ott
helyette.
A Fesztiválszínpad közelében
feldíszített karcsú, magas nyárfa
természetesen nem illetéktelen
utakon került a Bókay-kertbe, és
senkinek sem jutott eszébe tréfás
tárgyakkal díszíteni. A zenekar
által kísért moldvai körtáncokba viszont sokan kapcsolódtak
be örömmel, így délelőtt 10 órakor már 100-150 ember ropta a
színpad előtti füves területen.

Melegben
melegedj!
A felmérések szerint a magyar
lakosságnak mindössze 9 százaléka végez rendszeres testmozgást. Ezért is volt meglepő,
hogy a Nagyszínpadon délidőben fellépő Nemes Fitness csapat bemelegítő show-ja közben
– az egyre erősödő napsütés és a

fülledt meleg ellenére is – sokan
kaptak kedvet a közös mozgáshoz.
− Bemelegedni azért nem kellett – mondta a 16 éves Ladányi
Vivien, aki a barátnőjével maga
is bekapacsolódott a programba.
– Szeretek mozogni, táncolni, és
most nagyon jó a kedvünk.
Mivel rajtuk kívül jó néhányan erősítették a lelkes és
aktív közönség táborát, a Nemes Fitness tagjai hamarosan
levonultak a színpadról, hogy a
közös mozgás a füves téren folytatódjon.

Mi és
a környezet
A Nagyszínpad délelőtti-kora
délutáni
programjában
több sztár is szerepelt, akiket
nem csupán a fiatalok vártak:
Trabarna, Vastag Csaba és Antal Timi lépett a lőrinci közönség elé.

Egy családi majális forgatagához a körhinták, dodzsemek,
ugrálóvárak és az extrém szórakoztatóeszközök éppúgy hozzátartoznak, mint a luftballonárusok, a perecesek vagy a roston
sült húsokat kínáló büfék. Ám
az efféle forgatagban is megakad
a szem az olyan standokon, pultokon, amelyek az ünnepeken
is fontos társadalmi kérdésekre
igyekeznek ráirányítani a figyelmet. Ilyen az évek óta rendszeresen feltűnő ökosátor.
− Sohasem voltam nagy környezetvédő vagy ilyesmi, de néhány évvel ezelőtt egy véletlen
fordulat efelé terelte az érdeklődésemet – mesélte Karakas
Melinda, aki férjével és két kisiskolás korú kislányával ismerkedett a sátor kínálatával. – A
munkahelyemen bevezették a
szelektív hulladékgyűjtést, s akkor kezdtem utánaolvasni, hogy
tulajdonképpen mi az értelme
ennek az egésznek. Aztán az

egyik dolog követte a másikat,
és ma már minden érdekel, ami
a környezetvédelemmel kapcsolatos. Szeretném, ha a gyerekeim
már úgy nőnének fel, hogy többet tudnak ezekről a dolgokról.
Az esti programok már inkább a partizni vágyó fiatalokat
vonzották. A Feszitválszínpadon
a Garami Funky Staff lépett a
közönség elé, a Nagyszínpadon
pedig Majka&Curtis, majd a
United koncertje zárta a majálist, amely az önkormányzat jóvoltából jött létre a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Sport-, Rendezvény- és Médiadivíziója szervezésében.
„Csak halkan
mondom, hogy a
májusfához a fát lopni
kellett. Ezt az erdészek
is tudták, de ezen az
egy napon félrenéztek
arra a kis időre” –
mesélte Vörös Árpád.
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Hofherrék és Vörös Csilla
Jubilált a Gépmajális: ötödik alkalommal rendezte meg a Hofherr-Dutra Emléktársaság a mezőgazdasági és más haszongépjárművek találkozóját az Új Tündérkert
Étterem kertjében.

Veterán autós találkozókat, traktormajálist rendszeresen rendeznek szerte az országban, olyan
találkozó azonban, amelyet a Hofherr-Dutra társaság ötödik alkalommal szervezett meg május
elsején az Új Tündérkert Étterem kertjében, nincs
még egy. Ezen a seregszemlén mezőgazdasági és
más haszongépjárművek vonulnak fel, a középpontban pedig azok a hazai gyártású gépek állnak,
amelyekre méltán lehetünk máig büszkék: például
a Hofherr-Dutra traktorok vagy a Csepel teherautók.

Bécsből Kispestre

A két kerületet érintő határviták is közrejátszottak abban, hogy a lajosmizsei vasútvonal közelében épült gyárak közül többet a kispestiek és a
pestszentlőriciek is magukénak tekintettek. De a
vitáknál talán többet nyomott a latban az a kötődés, amely az olyan üzemekkel kapcsolatban alakult ki, mint például a Hofherr Mátyás által még a
XIX. században Bécsben alapított mezőgazdasági
gépgyárnak a magyar piac hatékonyabb kiszolgálására Kispest és Lőrinc határába telepített új
egysége. Az 1900-as évek legelején létesített gyár
a rohamosan iparosodó térség egyik meghatározó
üzeme lett, és az tudott maradni az 1948. márciusi
államosítás után is, amikortól Vörös Csillag Traktorgyár néven működött tovább egészen 1973-ig, a
Rábába történt beolvasztásáig.

A Hofherr-gyár a hazai ipartörténet egyik büszkesége. Pozitív hatása a dél-pesti térségre elvitathatatlan, azok a szakemberek, dolgozók, akik részt
vehettek az itt folyó munkában, ma is szeretettel
ápolják az emlékét. A Hofherr-örökség gondozásának motorja a Hofherr-Dutra Emléktársaság,
amelynek szellemi köre az Új Tündérkert Étteremben – vagyis az egykori Hofherr-villában – gyűlik
össze rendszeresen. Nem véletlen tehát, hogy itt
helyzeték el az alapító Hofherr Mátyás emléktábláját, és hogy itt rendezik meg már ötödik esztendeje
a Gépmajálist.
Az esemény különlegessége, hogy nemcsak
az egykori dutrásokat gyűjti egybe, hanem a térség egyéb egykori nagyüzemei – például a Csepel
Autógyár – hagyományápolóit is, illetve minden
olyan érdeklődőt, aki a magyar gyártású gépek
szerelmese.
A mostani találkozó a korábbiakhoz hasonló jó
hangulatban telt. A látogatók már reggeltől mustrálhatták a felvonulásra készülő veterán kocsikat,
teherautókat, traktorokat, majd 10 órától a társaság képviselői mellett a két kerület alpolgármesterei – Pestszentlőrinc-Pestszentimrét Kucsák László
képviselte – tisztelegtek a gyáralapítók és az egykori szakemberek emléke előtt. Az esemény családias hangulatát jellemzi, hogy a beszédekből az is
kiderült, a szocialista időszakban a Vörös Csillag
Traktorgyárat – rövidebb nevén a VöCsit – egymás
között így is becézték a dolgozók: Vörös Csilla.
A megnyitó ceremónia az emléktábla megkoszorúzásával zárult, majd az ünnepélyes gépindítással elkezdődött a gépjárművek felvonulása a
közeli kerületi utcákon.
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

Hosszú idő után szinte szó szerint fellélegezhetnek Pestszentimrén

Meg tud-e
egyezni az
ellenzék?

A magyar politikai ellenzék összefogásának esélye, lehetőségei, valamint a
jövő évi választásokon való ellenzéki
szereplés volt a fő témája a Bal18 klubban április 25-én rendezett beszélgetésnek, melynek vendége Lakner Zoltán politológus volt.

Lakner Zoltán úgy véli, hogy az ellenzék soraiban jelenleg az a legfőbb kérdés, hogy mikor
jön létre megegyezés elsősorban az MSZP és az
Együtt 2014 között, és ha létre is jön, működőképes lesz-e az, és egyáltalán érdekli-e majd akkor mindez a választókat.
– Az ellenzéki oldalon nyilván taktikai csata folyik, de nem lehet elvitatni a jogot a politikusoktól, hogy ha egyezségre akarnak jutni,
akkor azt a lehető legjobb tárgyalási pozícióból
tegyék – mondta az ELTE Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszékének egyetemi oktatója,
akinek politológusként fő kutatási témája a Magyar Szocialista Párt, amelyről első tudományos
publikációja 1998-ban jelent meg.
Arról, hogy mikor születhet meg ez a politikai megegyezés, Lakner Zoltán így vélekedett:
– Bajnai Gordon visszatérésétől kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy az MSZP-nek és az Együtt
2014-nek megegyezésre kell jutnia. Ezt megelőzően a szocialista pártnak joggal voltak olyan
ambíciói, hogy egyedül próbálja megnyerni a
választásokat, hiszen a Demokratikus Koalíció
éppen csak kivált a pártból, a Lehet Más a Politika pedig önmagától nem fog össze a szocialistákkal. Más meg nem nagyon volt, így miért
ne akart volna az MSZP egyedül győzni? Az
Együtt 2014 megjelenése óta viszont ez a verzió
megszűnt.
A politológus szerint a felek egyelőre gondosan ügyelnek arra, hogy olyan megegyezési
ajánlatot tegyenek a másiknak, amelyet az ma
még biztosan nem tud elfogadni.
– Párhuzamos stratégiát folytatnak, és mindegyik arra vár, hogy támogatottsága olyan mértékű növekedését érje el, amivel megegyezésre
kényszerítheti a másik felet. Az Együtt 2014
stratégiája most inkább az, hogy egy médiacsatát megnyerve szűkítse a támogatottságbeli különbséget önmaga és az MSZP között.
Lakner Zoltán szerint egyelőre nem lehet
tudni, hogy milyen szempontok alapján jöhetne
létre a megegyezés, de azt biztosnak véli, hogy
a feleknek közösen és időben kellene megoldást
találniuk az együttműködésre, ha komolyan
gondolják a jövő évi választási céljaikat.

Megszűnik a por az Égerfa
és a Platánliget utcában

Hosszú idő után szinte szó szerint fellélegezhetnek Pestszentimrén az Égerfa és a
Platánliget utca lakói, ugyanis május első felében aszfaltburkolatot kap a földút. Az
elmúlt években rengeteg gondot okozott az ott élőknek az autók által felvert por –
ezután nem kell aggódniuk emiatt.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is szervez lakossági veszélyeshulladék- gyűjtést a XVIII. kerületi önkormányzat. A
május 11-i akció során négy helyszínen
lehet leadni a háztartásokban összegyűlt, normál szemétlerakó helyre nem
vihető hulladékot.
Az akció reggel 9 órától 13 óráig tart. A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
(FTSZV) Kft. járművei és hulladékkezelésben
jártas szakemberei a Béke téren, a Martinovics
téren, a Havanna-lakótelepen a Bartha Lajos
utca és a Kondor Béla sétány sarkán, továbbá
Pestszentimrén a Szálfa és a Vasút utca találkozásánál várják a veszélyes anyagok leadását.
Veszélyes hulladéknak minősülnek a savak, a lúgos folyadékok, az irodatechnikai szemét – toner, nyomtatópatron –, a fáradt olaj, a
háztartási étolaj, az oldószerek és hígítók, az
olajosflakonok és a festékesdobozok, a hajtógázas
sprayk flakonjai, a növényvédő szerek, a fénycsövek, izzók, elemek, az akkumulátorok, az
elektromos és elektronikus berendezések, valamint nem utolsósorban a gumiabroncsok.
Az FTSZV Kft. szakemberei minden leadott
hulladékot szakszerűen szállítanak el. Az
elmúlt évi gyűjtés tapasztalatai alapján idén is
a kertvárosi környezetben lehet több szemét
leadására számítani, mivel az ott lakóknak több
helyük van év közben egyűjteni és tárolni a
káros anyagokat, mint a lakótelepeken élőknek.

– Nem lehet ablakot nyitni, szellőztetni, ruhát
teregetni, az ablakpárkányokon pedig vastagon
áll a por – mondta Dámsa József, Ganztelep és
Ganzkertváros fideszes önkormányzati képviselője. – Nagyon sok jelzést kapott az önkormányzat a lakóktól, és végül közösen sikerült megoldást találni a problémára.
A beruházás érdekessége, hogy az aszfaltozás
költségeiből az itt élők önrészt vállaltak. Az új út

létrejötte mindenképpen örömteli, de felvetődött
olyan félelem is, hogy a Gyál felől érkezők nem
használják-e majd amolyan menekülőútnak az új
szakaszt, és emiatt nem lesz-e túl nagy a forgalom, növelve a balesetveszélyt.
– Erre oda kell figyelni, és ha szükség lesz
rá, akkor a lakókkal egyeztetve, valamilyen forgalomtechnikai megoldással választ kell találni
ezekre a kérdésekre – mutatott rá Dámsa József.

Óriásgép hozza a turistákat

A nyár közepéig nyolc alkalommal landol Budapesten az El Al izraeli légitársaság
Boeing 747-es óriásgépe, amely először április 30-án szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A 450 személyes gépet Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete,
Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója és Váradi János, az El Al budapesti ügyvezetője fogadta.

Ezentúl nem
lesz kivétel

Nem rendelkezik igénybe vehető kedvezményekről a Budapest területén
végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet. A májusban hatályba lévő
rendeletet március 27-i ülésén fogadta
el a Fővárosi Közgyűlés.
A kedvezményre jogosító korábbi szabályozás
így szólt: „Az ingatlantulajdonos írásbeli indokolással ellátott nyilatkozata alapján az egyébként irányadó díjtétel 50 százaléka érvényesíthető, ha az önálló lakóingatlant (családi házat)
az illetékes kerületi önkormányzattól származó
igazolás szerint legfeljebb két személy lakja.”
Az új szabályzat záró rendelkezéseiben ez
– a települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) fővárosi közgyűlési rendelet
– hatályát veszti.
Az új rendelet teljes szövege elolvasható és
letölthető a www fkf.hu oldal külön menüpontjában.

Összegyűjtik
a veszélyes
hulladékot

A leszállást követően a járat a repülőtér tűzoltó
járműveinek „vizes köszöntése” után gurult oda
a kiszállóhelyhez.
– Tudomásom szerint ez az első alkalom a
repülőtér történetében, hogy egy légitársaság
ekkora repülőgéppel menetrend szerinti járatot
üzemeltet – mondta Váradi János. A nyár közepéig nyolc járatunk lesz, de még két pluszjáratról
folynak az egyeztetések.
A Boeing 747-es 450 férőhelyes gép. A mostani első járat csaknem tele volt, és az előzetes
foglalások alapján valamennyi Tel Avivból érkező
Jumbo már most megtelt.

– A telt házas járatok is igazolják, hogy Magyarország és azon belül Budapest kedvelt célpontja az izraeli turistáknak – mondta Ilan Mor
nagykövet. – A két ország közötti turistaáramlással kapcsolatban elmondható, hogy többen érkeznek Magyarországra Izraelből, mint fordítva.
Ezen szeretnék változtatni. Szeretném, hogy minél több magyar ember látogasson el Izraelbe, és
lássa ezt modern, virágzó országot. A két ország
közötti turistaforgalom erősítése mellett ugyanakkor a kereskedelmi és egyéb üzleti kapcsolatok
elmélyítésére is lehetőséget adnak a menetrend
szerinti járatok.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. egyfordulós nyílt
pályázatot hirdet kivitelezési
munkákhoz szükséges anyagok
beszállítására.
A pályázat célja
A Városgazda Zrt. által végzett karbantartási
és felújítási munkákhoz szükséges anyagok
azonos feltételekkel történő beszerzése, ennek
érdekében keretszerződés megkötése. A jelen
pályázati kiírásban részletezett anyagok rögzített
listaáron való szállítása a keretszerződésben
meghatározott ideig. Minden egyéb, a listában
nem szereplő anyag szállítása sávosan növekvő
kedvezmény megadásával, szintén a keretszerződésben meghatározott ideig.
A beszállítandó anyagok a következő területeket
érintik: kőműves-, lakatos-, asztalos-, üvegezési,
tetőfedési, szigetelési, hideg- és melegburkolási,
villanyszerelési, víz-, csatorna-, fűtésszerelési és
festési munkák.
A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton való részvétel feltétele a XVIII. kerületben vagy az azzal határos kerületekben, illetve
településeken lévő, raktárbázissal rendelkező
kereskedelmi egység megléte. Olyan kereskedő is pályázhat, aki – bár nincs XVIII. kerületi
lerakata – vállalni tudja a megrendelt anyagok 4
órán belüli szállítását.
A pályázati dokumentációt ingyenesen bocsátjuk
a meghívott pályázók rendelkezésére, s az a
potosnyak.timea@varosgazda18.hu e-mail címen
igényelhető 2013. május 14. 16.00 óráig.
További információ: Márton Krisztina
(295-4801/135 mellék).
A felhívás közzétételének helye: a www.bp18.hu,
a Városkép c. lap és a TV18 (a képújság).
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 15. (szerda) 13.00 óra.
A pályázatot magyar nyelven, 1 eredeti és 1
másolati példányban, zárt borítékban „Kivitelezési
munkákhoz szükséges anyagok beszállítása”
jeligével kell személyesen benyújtani a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Műszaki és
Városüzemeltetési Divíziójának titkárságán (1181
Budapest, Kondor Béla sétány 16.).
A társaság az ajánlattételi határidőt indokolt
esetben egy alkalommal legfeljebb 5 nappal
meghosszabbíthatja. A felhívást az ajánlattételi
határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonhatja, amiről a meghívott ajánlattevőket írásban
értesíti.
EGYÉB
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig
módosíthatja vagy visszavonhatja a pályázati
ajánlatát. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség
az ajánlattételi határidő napját követő 60 naptári
nap.
Az arról szóló tájékoztató levéllel, hogy a kiíró
elfogadja a pályázó árajánlatát, nem jön létre
szerződéses jogviszony a felek között. A szerződéses jogviszony a vonatkozó szerződés mindkét
fél által történt aláírásával jön létre.
2013. május 6.

Városkép p 2013. május 8. XXII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A vidám, mégis megható ballagást követően sok idő nem maradt a végzősök számára Közélet
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A könnyes búcsú után
verejtékes vizsga
Névadójukat is választhatták az érettségin a vörösmartysok

(Folytatás az 1. oldalról)

„Nagyon nehéz pillanatok ezek, hiszen most dől majd el, iskolaként mennyit értünk” – fogalmazott búcsúztató beszédében Járainé Bődi Görgyi, a Vörösmarty iskola igazgatója.

�

A vidám, mégis könnyeket csalogató
ballagást követően sok idő nem maradt
a végzősök számára, a szokásoknak
megfelelően megkezdődött a közös érettségi, amely
ugyancsak a hagyományok alapján a magyar nyelv
és irodalom vizsgával indult.
Az iskolai hagyománynak megfelelően a Vörösmartyban a végzősök az országszerte megszokott ballagási tarisznya mellett még egy
emléket vihettek haza magukkal: a Vörösmarty-plakettet, amelyet
az igazgatónővel közösen Vörösmarty Éva, a költő leszármazottja,
az iskola régi patrónusa, Kőszegi János, az önkormányzat oktatási,
közművelődési, sport- és ifjúsági bizottságának alelnöke, valamint
Kádár Tibor önkormányzati képviselő adott át a diákoknak.
Különlegességnek számít a Karinthy Frigyes Gimnázium balla-

gása, itt ugyanis a diákok nem kora délután, hanem este járják körbe utoljára a tantermeket, folyosókat.
− Több mint húszéves hagyománya ez a gimnáziumnak – mondta Hutai László igazgató. – Annak idején a testnevelő kollégák találták ki, hogy fáklyás felvonulással búcsúztassuk a végzősöket, az
ilyesmi pedig csak sötétedéskor szép és ünnepélyes igazán. Azóta
ballagnak este a karinthysok.
Az igazgató elmondta, hogy a diákok többsége az ország nagy
egyetemeire, illetve azok különböző karaira adta be a jelentkezését:
a Közgáztól a jogon keresztül orvosi karra, a Műegyetemre és bölcsészkarra.
− Ezt azért is tartom fontosnak, mert bár a Karinthyban hangsúlyos az idegennyelv-oktatás, mi nem nyelvészeket képzünk, hanem
idegen nyelvet kiválóan beszélő leendő szakembereket – fogalmazott Hutai László.
A nemzetiségi nyelvből és irodalomból vizsgázók már pénteken

megkezdték az írásbeli érettségi vizsgát. A megmérettetések sorozata május 5-én a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal folytatódott. Kedden a matematika, szerdán a történelem tette próbára az
érettségizőket. Csütörtökön az angol, pénteken pedig a német nyelv
következik. A magyar nyelv vizsgaanyaga nem okozott meglepetést.
Az előző évhez hasonlóan most is egy nyelvészeti szöveget kellett
értelmezni, és ennek alapján megoldani kilenc feladatot.
Az irodalmi írásbeli vizsgán a hagyományoknak megfelelően a
diákok modern és klasszikus szerzők művei közöl választhattak az
esszéfeladat megoldásakor. Az egyik mű a Magyarországon is jól
ismert, lengyel származású, de élete nagy részében Oxfordban tanító Leszek Kołakowski filozófus egyik írása volt, a másik egy Márai
Sándor-elbeszélés, a harmadik pedig a klasszicizmust és a korai romantikát képviselő Berzsenyi Dániel, illetve a romantika nagy alakja, Vörösmarty Mihály egy-egy verse volt. A vizsgázók választhattak a két prózai mű, illetve a verspár közül.

Az oldalt összeállította: Puskás Attila
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Közélet

Hasonló közös hulladékgyűjtés ősszel is lesz, a „Te szedd” akció keretében

Tisztább lett a kerület
Jobban figyelünk a közvetlen környezetünkre

�

Összesen 39
köbméter hulladék gyűlt össze a
Föld napja alkalmából
április 27-én megrendezett kerülettakarítás
alkalmával. Az ös�szeszedett szemét
igencsak vegyes
összetételű volt, az
elektronikai hulladéktól
kezdve az autógumikon, hagyományos
háztartási szeméten
át a veszélyes hulladékig mindent találtak a
lelkes takarítók.

nagy gondot kellene fordítani a
fenntartására, a kezelésére.
A kerület 15 pontján takarítottak az április 27-i szombaton.
A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. kommunális
csoportja 200 zsákkal és 50 pár
kesztyűvel segítette a szemétszedőket, továbbá a városüzemeltető cég telephelyére szállította az
összegyűjtött hulladékot – ehhez két konténert biztosított a
LÉMA Sped Kft. A takarításon
részt vett a Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat is.

Az egyik legszennyezettebb
helyszínnek évek óta a Szálfa
és a Vasút utca kereszteződése számít. Az itt lévő szelektív
hulladékgyűjtő szigetet éppen
azért kellett felszámolnia az önkormányzatnak, mert azt sokan
illegális szemétlerakó helynek
használták.

Figyelnek
a lakók
A szombat reggeli takarítás érdekes közjátékkal kezdődött a
Szálfa utcánál, ugyanis a takarításhoz készülődő alpolgármestert, Lévai István Zoltánt
és a helyszínen lévő mezőőröket egy kisgyermekes anyuka
figyelmeztette, hogy ez a hely
nem szemétlerakó. A félreértés
hamar tisztázódott, s megtudtuk, hogy az utcában élők rendszeresen figyelik a környéket, és
a hétköznapokban is próbálják
tisztán tartani a megszüntetett
szelektív gyűjtő környékét.
– Örülök, hogy ez az anyuka
idejött, és ránk szólt, még ha mi
most éppen takarítani jöttünk
is. Ez is mutatja, hogy a lakók
tesznek azért, hogy védjék a
környezetüket, és ha kell, rendre
is utasítják az embertársaikat –
mondta Lévai István Zoltán. – A
Szálfa utca és a Vasút utca kereszteződése egyébként évek óta
nemcsak a kerületnek, hanem a
fővárosnak is a legproblémásabb
helyszíne az illegális szemetelés
tekintetében. Ezért továbbra is
arra kérjük a környéken élő-

A kerület tisztaságát a hivatalban és az utcán is komolyan veszi Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester

Kevesebb
a szemét

ket, hogy ha bármilyen hasonló
cselekményt tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget, a mezei
őrszolgálatot vagy az önkormányzatot.
Az alpolgármester és kis csapata egyébként alig negyedóra
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A hosszúra nyúlt tél alaposan megviselte a kerület útjainak burkolatát. A kátyúk
kialakulásában nagy része van a hőingadozásnak és az ehhez társuló sok csapadéknak, ugyanis a nappali enyhe időben
megolvadó hó a burkolat apró repedéseibe befolyva az éjszakai hidegben megfagy, szétrepesztve az aszfaltot.
Pestszentlőrinc-Pestszenimre önkormányzata idén
is megbízta a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt-t az útkarbantartási munkálatok elvégzésével.

Az olvadás sem mindig jó

– A városüzemeltető cég mélyépítési osztályának
a feladata többek között a kátyúk javítása, a sül�lyedések helyreállítása, a földutak karbantartása,
a járdák javítása, a belvíz megszüntetése és a különböző vízelvezető műtárgyak takarítása. Ezenfelül többek között a téli síkosságmentesítésben és
a hóeltakarításban veszünk részt, továbbá különféle felújítási feladatokat is ellátunk – tájékoztatott
Kriszt Attila, a Városgazda Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziója mélyépítési osztályának vezetője.
A szakember elmondta, hogy a téli fagykár mellett a tavaszi olvadás is gondot okoz.
– A felázott pályaszerkezetben a forgalom hatására további burkolathibák keletkeznek. A 2012–
2013-as téli időszak igen csapadékos időjárást hozott, s hirtelen váltakoztak az enyhe és a fagyos
időszakok, ami miatt az úthálózatban sok burkolathiba, kátyú jelent meg. Társaságunk, számítva erre,
az előkészületeket követően, április 15-én, vagyis
amint az időjárási és ezáltal a munkavégzési körülmények kedvezővé váltak, megkezdte a kátyúzási,
javítási munkákat, hangsúlyozottan a balesetveszélyes helyeket véve előre.

alatt három zsák szemetet és
legalább egy tucat autógumit
szedett össze. Ez utóbbinak éppen „szezonja” van, lévén hogy
a használt téli gumiktól sokan
ilyenkor igyekeznek rövid úton
megszabadulni.

A Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület
tagjai a Péterhalmi erdőben takarítottak. Az egyesület elnöke,
Pethő Ágota elmondta, hogy szívesen és évről évre növekvő létszámban vesznek részt minden
hasonló akcióban. Idén is részt
vett az itteni közös munkában
Kardos Gábor önkormányzat
képviselő is. Az itt takarítókat
meglátogatta Ughy Attila polgármester, aki személyes tapasztalatai alapján úgy látja, hogy
az erdő kevésbé szemetes, mint
volt néhány évvel ezelőtt.
– Idén talán a takarítás is
egyszerűbb volt, könnyebb
szívvel láttak neki az emberek,
mert nem kellett szeméthegyeket, sitthalmokat elhordaniuk
– mondta a polgármester. – Ez
örömteli dolog, és talán nem
csupán a szemeteléshez ked-

vezőtlen hosszabb télnek köszönhető, hanem sokkal inkább
annak, hogy ezek a lelkes kis
közösségek évről évre jobban
meg tudják tisztítani az erdőt.

A lakosság
tájékoztatása
Ughy Attila kiemelte, hogy a takarítás nem egy felső kényszer
eredménye, hanem az itt élők
igenis fontosnak tartják, hogy
tisztább legyen a környezetük.
– Nagyon jó dolog, hogy a
kerület több pontján is összeáll
15-20 ember, és tesz a tisztaságért – hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy szeretné, ha a kerület komolyabb együttműködést tudna kialakítani a Pilisi Parkerdő
Zrt-vel. – A lakosság tájékoztatása volna a legfontosabb, hogy
az itt élők tudják, mikor milyen
munkálatok folynak az erdőben.
A pesti oldal legnagyobb összefüggő zöldterületéről lévén szó,

Látható a változás
a kerület
tisztaságában
A kerület lakosai nem
csupán szemetet szedtek, hanem voltak, akik
füvet nyírtak, vagy éppen
a falfirkáktól szabadítottak
meg villamosmegállókat,
játszótereket.
– Sokszor nagyon nehezen jön le az effajta
szennyeződés – mondta
Kádár Tibor fideszes
önkormányzati képviselő,
akit a Lakatos Lakótelepért Egyesület tagjaival
együtt éppen a Piros
iskolánál lévő villamosmegálló tisztítása közben
találtunk meg. – A firkálók
sajnos gyakran üvegfestékkel dolgoznak, így
a vegyszerek mellett a
kaparót is be kellett vetni.
A csapat egyébként mintegy három zsák szemetet
és egy köbméter eldobált
autóalkatrészt gyűjtött
össze, ami a képviselő
szerint jelentős javulás az
elmúlt évekhez képest.
– Az elmúlt három év
munkája meghozta a
gyümölcsét, a mostani
szemétmennyiség jóval
kisebb az elmúlt éveket
jellemző, átlagosan 80
köbméternél. Örülök,
hogy fiatalok is jöttek
takarítani, és azt látom,
hogy az itt élők egyre
jobban odafigyelnek a
környezetükre.

Megkezdődött a kátyúzás
A sok csapadék és a gyakori fagyok megviselték az utakat

Többféle módszer
A Városgazda három különböző technológiával
végzi a kátyúzást annak érdekében, hogy az utakon megjelenő nagy volumenű, balesetveszélyes
hibák javítása május közepéig elkészüljön, illetve
hogy egyszerre több helyszínen tudjanak beavatkozni.
– Az aszfaltburkolatokon saját erőforrásból,
meleg aszfaltkeverékkel, a tervek szerint 1000
négyzetméteren javítunk. Emellett inframelegítős
eljárással 300 négyzetméter kátyút állítunk helyre. Ez a módszer munkahézag nélkül dolgozza
össze a meglévő és az új aszfaltot, ezáltal biztosítva a javítás hosszabb élettartamát. A felületi
zárással készült utakat szintén egy új, speciális
kötőanyagú hideg aszfaltkeverékkel javítjuk,
ugyancsak 1000 négyzetméternyi felületen. Ebben az időszakban így összességében 2300 négyzetméter javítását tervezzük – ismertette Kriszt
Attila.

Folyamatos bejelentések

A Városgazda ügyfélszolgálatára folyamatosan
érkeznek a kátyúzással kapcsolatos lakossági bejelentések, amelyek megalapozottságát minden
esetben megvizsgálják. A városüzemeltető cég
munkáját a lakossági észrevételek, bejelentések
nagyban segítik, ezért a jövőben is várják azokat.
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A pestszentszentimrei előmajálissal elkezdődött a szabadtéri programok szezonja Civilek
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Családias hangulatban ünnepeltek
Pestszentimrén
április 27-én a II. Utcazene- fesztiválon.
Tekeredtek a vattacukrok, habzott a sör,
és késő estig szólt a
zene.

Egy húron pendültek
Utcazene-fesztivál, termékbemutató és vásár Pestszentimrén

ként üdítők, fröccsök és csapolt
sörök közül választhattak.
A késő estig tartó rendezvény
az est közeledtével nagyszabású házibulira hajazott. Az út
szélét az árusok villogó, világító rudakkal, nyakláncokkal és
karkötőkkel szegélyezték. Az
amatőr és profi zenészek keze
alatt dübörgött a rock és a blues,
az emberek a színpad előtt táncoltak, vagy nagy beszélgetések
közben támasztották a sörpultot. Fellépett többek között a
szervező Perge László együttese,
a Perge Blues Band, valamint a
Bitangok és a Helyszínelők nevű
zenekar. A Roxérum Becky Latin Show Gran Canaria szigetéről egyedülálló műsorszám volt
a színpadon. Bár a polgárőrség
egész nap helytállt, számukra ez
a délután szerencsére eseménytelenül telt.

Csernai Mariann		
Szeles időben telt a szombat
délután a kerületben, azonban
az időjárás senki kedvét nem
vette el a Vasút utcai szabadtéri programtól. Néhány kósza
esőcsepp is áztatta a hangfalakat, de nem mosta el a rock’n
roll porát, csak enyhítette azt,
amit a táncoló talpak felvertek. A pestszentszentimrei
előmajálissal elkezdődött a szabadtéri programok szezonja.
A rendezvény ötlete, a másfél
évtizedes múltra visszatekintő
zamárdi utcazene-fesztivál mintájára, régóta érlelődött Perge
László főszervezőben, a helyi
vállalkozók egyesületének elnökében, amíg tavaly az Együtt
Pestszentimréért Egyesület segítségével megrendezték az I.
Utcazene- és főzőfesztivált.

Üzemi börze

A múlt évhez képest a program
több pontját módosították. A
főzés kimaradt – erre más alkalmak kínálkoznak a kerületben
–, viszont úgy vált szakmaibbá a
rendezvény, hogy közben sokszínűbb is lett. Immár szakmai találkozót is magában foglaló délutánról beszélhetünk, amelynek
keretében a helyi vállalkozók
lehetőséget kaptak arra, hogy
kötetlen keretek között személyesen ismerjék meg egymást, és
bemutatkozzanak a közönségnek. Délután háromra készen
álltak a sátrak az utca szélén és
a Perge Épker Kft. tüzéptelepén,
s a helyi vállalkozók bemutatkozó szórólapokkal és szaktanácsadással várták az érdeklődőket.
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Bitangok váltották a Helyszínelőket, és együtt megalapozták az imrei bulit
Az eseményen több helyi
cég képviseltette magát. A kirakodóvásár mellett így láthattunk
szanitertermékeket,
köztük csaptelepeket és széles festékpalettát is. A kemény
munka után megfáradt izmok-
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100 ezer
forint
gyűlt össze
Egy könyv és egy film megjelenésének támogatásához sikerült 100 ezer
forintot összegyűjtenie a XVIII. kerületi Pátria Páholy Egyesületnek az
április 25-én a Gombás Étteremben
rendezett jótékonysági borvacsorán.
Veréczi Frick Zsuzsa A repülést szolgálták
című könyve a magyar polgári légiközlekedés
elmúlt évtizedeiről szól. A szerző a barátaival, egykori kollégáival – köztük légiforgalmi
irányítókkal, pilótákkal, légiutas-kísérőkkel
–beszélgetett a munkájukról, a repülés szeretetéről és a repülőtéri dolgozókat összekötő
különleges kapcsolatról, emberi érzésekről,
szakmai sikerekről és kudarcokról. A könyv
célja az, hogy a nem szakmabeliek is megismerjék a repülés világát.
A jótékonysági vacsora a könyv mellett
a Fél lélegzet című film utómunkálatainak
költségéhez is hozzájárult. A zenés dokumentumfilm Tomán Edina Amikor megállt az idő
és Szívtangó című, önéletrajzi ihletésű regénye alapján készült.
– Mostanra hagyománnyá vált ez a rendezvényünk. Két éve roma gyerekek balatoni
nyaralását, tavaly pedig a SOFI olimpikonjait
támogattuk – mondta Dedeó Gyuláné, a Pátria Páholy Egyesület képviselője. – Most a vacsora bevételén kívül egy árverés is növelte az
összeget. Malév-relikviák, filmek, valamint
Zarándi Zoltán felajánlásából három modern
festmény került „kalapács alá”. A 100 ezer
forint nem tűnik soknak, de ma már nagyon
nehéz pénzt gyűjteni, ezért úgy érzem, hogy
sikeres volt az este.
Dedeó Gyuláné hozzátette, hogy a mai
világban ötletesnek kell lenni ahhoz, hogy
adakozásra bírják az embereket. Általános
tapasztalata pedig az, hogy a szegényebbek
szívesebben adnak, mint azok, akiknek jobban telne rá.
➜ P. A.

ra pedig lóbalzsamok közül
valaszthattunk. Más a megújuló energiák felhasználásához,
a zöldenergia hasznosításához
nemcsak a termékeivel nyújtott
segítséget, hanem gyakorlati ötletekkel is szolgált

Aprócska blues

A csupán szórakozni indulók
sem csalódhattak, mert a majálisok és fesztiválok elmaradhatatlan kellékei is megtalálhatók
voltak a helyszínen. A fergeteges
hangulatú rendezvényen az em-

berek néha összeverődve, néha
csak szállingózva taposták a
port. A gyereket ugrálóvár, vattacukor és a jól ismert édességes
stand várta. A megéhezők hot
doggal vagy gyrosszal tölthették
meg a hasukat, míg szomjoltó-

Nagyik a neten
A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület
Legyünk együtt a világháló bálnáival, és ússzunk az információ áradatával. Internethasználat és -tanfolyamok a
Teleház Civil Sarokban a Havannán.

ében élő fiatalok helyes nevelése.
Tevékenységükben kiemelt figyelmet fordítanak a modern
kommunikációs technikákra, az
internetre és az új információhordozó eszközökre. Kezdetben
főként a számítógépet egyáltalán
nem vagy csak ritkán használó
emberekkel foglalkoztak. Céljuk
az, hogy a társadalom minden
korosztálya nyitottabban álljon
hozzá az újdonságokhoz, és bátran
merje használni az internetet. Lehetőséget adnak a hátrányos helyzetű fiatalok és az idősebb korosztály számára a nethasználatra,
számítógépes-internetes alkalmazásokat oktatnak, és direkt vagy
indirekt módon fejlesztik az internetezési kultúrát.

Telemosoly

A ClubNetcet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület nonprofit
szervezetként a számítógépes és
internetes kultúra széles körű
elterjesztését tűzte ki célul maga
elé. Különböző tevékenységek
révén, közérthető módon szólítják meg a legkülönfélébb korosztályokat, hogy bemutassák:
az internet nem egy szükséges
rossz, és a használata nem is
olyan bonyolult. Segítik a tagokat
a könnyebb érvényesülésben, és
támogatják őket a hétköznapok
során. Az online világból kiszakadva rendszeres és változatos
programokat szerveznek a természetben is, arra törekedve,

hogy megtalálják a harmóniát az
életükben.

Első kattintás

Az egyesület 2001-ben alakult, és
2002-ben jegyezték be országos
tevékenységet folytató közhasznú
társadalmi szervezetként. Alapító tagjai elsősorban pedagógusok és művészek voltak, akik
felismerték, hogy ebben a gyorsuló világban összefogásra van
szükség, hogy mindenki lépést
tudjon tartani a fejlődés ütemével. Fő céljuk egy emberközpontú
információs társadalom kialakítása, amelyben fontos szerepet
kap a technikai eszközök bűvkör-

A kerületben több oktatási-informatikai, kulturális, szociális-esélyegyenlőségi programban vállalnak
részt. Tagjai a XVIII. kerületi és a
XV. kerületi civil kerekasztalnak,
valamint az Európai Teleház Szövetség civil oldalának.
A klub egyik alapító tagja és
jelenlegi elnöke Mozga Márta, aki
lelkesen mesélt a tervezett programokról. A ClubNetCet munkatársaival legközelebb az Urbitális
Majálison találkozhatunk, a
Relaxiget szabadidős program
keretében. Következő Kattints
rá, Nagyi! programjuk májusban
indul, a XIV. kerületben. Augusztusban pedig újra várják a
Szünidő-Szünidő nevű napközis
táborba az óvodásokat és a kisiskolásokat.
➜ Cs. M.

Ételt osztottak
A szervezésben
idén is részt vett
a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság és
több kerületi vállalkozó, s az eseményt
PestszentlőrincPestszentimre
önkormányzata
támogatta. A program védnöke Lévai
István Zoltán alpolgármester volt,
és a rendezvényen
számos önkormányzati képviselő is
megjelent. A helyszínen az önkormányzat munkatársai ételt osztottak a
rászorulóknak.


Emlékezés
az örmény
gyásznapra
Az örmény népirtásról emlékezett meg a XVIII. kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat az
Ararát című film vetítésével április
24-én a Kondor Béla Közösségi
Házban.
Az örmény népirtás, más szóval genocídium napja április 24. Az első világháború
idején, 1915-ben ezen a napon kezdődött a
török birodalomban élő örmények szervezett és tudatos üldözése.
– Néhány hónap leforgása alatt több
mint másfél millió örményt gyilkoltak le,
a megmaradt lakosokat pedig elűzték történelmi hazájukból, ahol őseikkel együtt
több mint huszonöt évszázadon keresztül éltek – mondta a film vetítése előtt
Nazarjan Hamlet, a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
– Az évforduló arra késztet bennünket,
hogy ébren tartsuk a közös emlékezést, és
minden megtegyünk, hogy ne történhessenek meg újra hasonló szörnyűségek.
Nazarjan Hamlet érdekességként elmesélte, hogy a népirtás elől ugyanabból a faluból menekültek el a filmrendezőt játszó
Charles Aznavour énekes, zeneszerző és
színész szülei Franciaországba, valamint a
2006-ban elhunyt magyar színész, Agárdy
Gábor, alias Arcalian Gabriel édesapja
Székelyudvarhelyre…
Az 1915-ös megrázó eseményeket a
film forgatásán keresztül ismerhettük
meg, amelyben olyan, a genocídium következményeit ma is viselő karakterek
szerepelnek, mint az örmény származású
forgatókönyvíró, művészettörténész, rendező, velük szemben pedig a török ősöktől
származó színész.
A filmet az örmény származású kanadai Atom Egoyan rendezte.
➜ Fülep
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10. nemzetközi nyílt modern tánccsoport verseny

Táncos lábak a parketten
A csillámból került a hajra, az arcra, a szemre, a fellépőkre és a szurkolókra egyaránt

�

A táncverseny
megnyitója előtt
lelkesen és izgatottan melegített a fiatal korosztály. Voltak,
aki plüssmackót vagy
Barbie babát szorongattak, de hamar
kiderült, hogy kezükben még a Barbie-k is
profin spárgáznak.

képviselői indultak, mini (6–9
évig), youth (10–13 év), junior
(14–16 év) és felnőtt (17+) kategóriában. A versenyzők egyénileg, kiscsoportokban és formációkban állhattak színpadra. A
táncfajtákból megjelent többek
között a fantasy, a free-show,
a funky és a hip-hop. A variációk pedig végtelenek voltak,
minden táncos egyedileg ös�szeállított koreográfiával, saját
maga választotta zenei mixszel,
sminkkel és egyénre szabott
fellépőruhában állt a nagyérdemű elé. S elmaradhatatlan volt a
csillám, került belőle hajra, arcra, szemre, fellépőre és szurkolóra egyaránt.

Csernai Mariann		
A Modern Tánccsoportok Nemzetközi Szövetsége és a Modern
Tánccsoportok Magyarországi
Szövetsége a tánc világnapja alkalmából április 27-én rendezte
meg nemzetközi táncversenyét.
Az egész napos versenyen délelőtt a fiataloké, délután a felnőtt korosztályé volt a színpad.
Az eseményt Kucsák László alpolgármester, a rendezvény védnöke nyitotta meg.
A verseny alatt egész napra
ellepte a táncos forgatag a Lőrinci Sportcsarnokot. Mindig
akadt valaki, aki sietve közelített az öltözők felé, bemelegített
vagy nyújtott az oldalvonalon, és
a színpadon lévő versenyzőknek
szóló ütemes taps sem halkult
egész nap. A kiváló táncosok kiváló közönség előtt mérethették
össze a tudásukat.

Szigorú
szabályok
A Hungarian Open néven megtartott magyarországi nyílt
táncversenyen összesen 21 egyesület csaknem 460 táncosa kö-

Az egész napos versenyen délelőtt a fiataloké, délután a felnőtteké volt a színpad
rülbelül 200 különböző táncot
mutatott be a Lőrinci Sportcsarnok színpadán. A zsűriben
többek között Harangozó Gyula-díjas mesterek, a táncművészeti főiskola volt és jelenlegi tanárai, szakedzők és szakoktatók
kaptak helyet. A pontozóbírók
mind kellően tapasztalt, erre
vonatkozó vizsgával rendelkező
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A forradalom városa
A Honismeret 2013 című fővárosi tanulmányi versenyen
mérték össze tudásukat az általános iskolák hetedikesei, nyolcadikosai és a középiskolások április 25-én a
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma
és Továbbképző Központjában.

személyek voltak, akik szakértő
szemmel, kritikusan és kitartóan figyelték a fellépő táncosok
hadát. Munkájuk intenzív figyelmet igényelt, s értékelésüket
senki sem változtathatta meg. A
szabályok betartását pedig szigorúan megkövetelték a tündéri
kisgyerekektől és a felnőtt korosztálytól egyaránt.

Előfordult olyan, hogy a sok
gyakorlás és a profi kiállás éppen az ellenkezőjét hozta, hiszen a kategóriák határait keményen megkövetelték. Ha például
több akrobatikus elem került
egy táncos kategóriába, bár lát-

ványos volt, nem hagyhatták szó
nélkül. A zsűri egy-egy komolyabb figyelmeztetésére kön�nyek zápora felelt a versenyzők
soraiból. Bár a színpadon profik
voltak, az életben édesen vágytak arra, hogy megfeleljenek az
edzőnek, a szüleiknek, önmaguknak.
A versenyen négy korosztály

Egy nyelvet beszélnek
Első alkalommal szervezett közös programot a Botafogo és a Tébláb
A többszörös világbajnok, Pro Urbe-díjas Botafogo
Táncegyüttes és a Pro Urbe- és Budapestért díjas
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola április 27-én közös
programmal ünnepelte a tánc világnapját. Tánctanítás és nyílt órák várták az érdeklődőket a Kondor
Béla Közösségi Házban.
A rendezvény célja a Pestszent lőrinc-Pestszentimrén
működő, tánccal foglalkozó
művészeti csoportok és egyesületek összefogása volt. A felhívásra jelentkező csoportok
bemutatkozási lehetőséget kaptak, és megismerkedhettek az
eltérő stílust képviselő kerületi
együttesekkel. Egy-egy csoport

A fővárosi honismereti versenyen a diákok számot adtak az
1848-as forradalom március–áprilisi pest-budai, az 1956-os forradalom és szabadságharc október–novemberi budapesti eseményeiről, valamint Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéről.
A diákokat Grünvald Mária, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központjának igazgatója, a
vetélkedő szervezője és Kucsák László alpolgármester, országgyűlési
képviselő köszöntötte. Kucsák László tájékoztatójából megtudtuk,
hogy ebben az évben 19 csapat jelentkezett a megmérettetésre, ami
rekordnak számít.
Az immár 10 éves múltra visszatekintő verseny eredetileg civil kezdeményezésre, a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület és a Lőrinci Garabonciás Alapítvány szervezésében, az
önkormányzat támogatásával indult. Az idén a Kondor Béla Közösségi Ház intézményeihez tartozó Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény is a támogatók között szerepel.
– A honismereti verseny célja Budapest és PestszentlőrincPestszentimre történetének megismertetése, népszerűsítése, a helyi
kötődés kialakítása, a demokratikus hagyományok erősítése – hangsúlyozta Grünvald Mária. – A fővárosi általános iskolák hetedikesei,
nyolcadikosai és a középiskolások kétfős csapatokkal mérhették ös�sze a tudásukat. A diákok először írásbeli feladatokat oldottak meg,
majd a legjobb eredményt elérő hat csapat vehetett részt a döntőn. A
zsűri a szóbeli tárgyi tudás mellett a csapatok kreativitására is kíváncsi volt. Így a feladatok között villámkérdések, szituációs játékok
is voltak, a diákok például helyszíni tudósításokat készítettek.
➜ Fülep Erzsébet

Táncoló
könnycseppek

A nemzetközi
táncnap
A tánc világnapját 1982-ben az
UNESCO Nemzetközi
Színházi Intézetének
keretében működő
Nemzetközi Táncbizottság hozta létre.
Azóta április 29én, Jean-Georges
Noverre francia táncés balettművész
születésnapján
ünnepeljük. Noverre,
„a balett nagyapja”
számos könyvet írt,
lefektetve a balett
alapelveit és szabályait. Általa a tánc
valódi színházművészeti műfajjá nőtte ki
magát, s újító törekvései a mai napig
hatással vannak a
klasszikus táncok
alakulására.


műfaji megkötés nélkül akár
egy órán át taníthatott saját
táncanyagából a lelkes közönségnek. Vörös Árpád, a Tébláb
Művészeti Alapítvány elnöke
elmondta, hogy korábban is
minden évben megünnepelték
valamilyen formában a tánc világnapját, de ez az első alkalom,
hogy közös programot szervez-

tek Dalotti Tiborral, a Botafogo
Táncegyüttes
vezetőjével.
– Bár Tiborral régóta ismerjük
egymást, eddig mégsem adódott
alkalom arra, hogy betekintést
nyerjünk egymás műhelymunkájába. Komolyan érdekel, hogy
milyen módszerekkel tanít, hogyan zajlanak a gyakorlatban
náluk a táncórák.

Életkortól
függetlenül
A kora délután kezdődő programot Vörös Árpád nyitotta
meg, aki a rövid ismertető után

találóan tapintott rá a lényegre.
– A program célja pedig ez!
– mondta egy totyogós kisfiúra mutatva, aki éppen a
fellépésre
készülődő
óvodások közé állt be táncolni.
Ráadásul a közönséget sem kellett sokat biztatni, az első bemutató után kicsik és nagyok
együtt csatlakoztak a játékos
táncokhoz, és az est végéig fáradhatatlanul tanultak új és új
lépéseket.
A program további részében
a Tébláb több csoportjával széki és moldvai táncokat lehetett
tanulni, míg a Botafogo a latin
táncok rejtelmeibe vezette be a
közönséget. Az együttes profizmusa szokás szerint magával
ragadta a résztvevőket. A kerületünkben rendszeresen zumba
gold edzéseket tartó Farkasné
Erzsébet rekreációs tréner és
táncoktató az idősebb korosztály számára már ismerős lehetett. Farkasné úgy látja, hogy a
pluszkilók és a ropogós ízületek
nem jelenthetnek akadályt egy
kis mozgásban.

Mulat az est

A délután táncos forgatagát gálaműsor zárta. A megjelent csoportok válogatott produkciókkal
foglalták össze a nap során tanítottakat. A kialakult családias
légkör ellenére határozottan mutatták be, hogyan is néznek ki a
korábban gyakorolt lépésekből
összeállított koreográfiák a színpadon. Az est végén a közönség
lenyűgözve és izomláz megalapozott gyanújával távozott.
➜ Csernai

Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet
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A környezetvédelem a mindennapok része Kastélydombon Kultúra

Mesebeli köntös A nem titkos titkos kert

Bódi Kati grafikus illusztrálta Vörös
István költő-író Fénylovasok című
könyvét. A kötethez és a művész által
korábban készített grafikákból az Út
Galériában nyílt kiállítás május 2-án.

Aki ellátogatott a tárlat megnyitójára, annak
különleges élményben volt része, mert ahogy
belépett a galériába, azonnal meseországban
találhatta magát… Aki pedig nem tudott részt
venni a mesebeli utazáson, megteheti azt május
30-ig.
Árvay Zolta, a XVIII. kerületi Moholy-Nagy
Alkotókör (MOHA) elnöke, a kiállítás rendezője köszöntötte a vendégeket, majd Kozák Ignác
Tibor újságíró faggatta Vörös István költőt, írót
a könyvéről, Bódi Kati grafikust pedig a képeiről.
– A kiállítás anyaga elsősorban a Fénylovasok című kötet illusztrációira épül – mondta
a grafikusművész. – A történet álomszerű világban játszódik, valamikor a Föld őskorában,
különös, távolról jött lények kalandjairól szól.
De az is lehet, hogy az egészet mai budapesti
gyerekek álmodják… Mesebeli köntösben mély,
filozofikus gondolatok jelennek meg.
Bódi Kati hozott egy kis ízelítőt a gyermekés ifjúsági könyvek Aranyvackor pályázataira
készült munkáiból is.
– A 2010-es pályázat témája az átváltozás
volt, erre születtek a palacsintalények Dávid
Ádám gasztronómiai kalandregényéhez. Remélem, hogy valamikor megjelenhet a könyv,
csakúgy, mint a 2013-as Mítoszok és legendák
című pályázatra két kötethez készült munkáim.
Mészöly Ági könyve különböző népek teremtésmítoszaiba vezet be egy tízéves fiú és különös
módon átváltozó családtagjai segítségével, Halász Margit Hangyaatlantisza pedig állatvilágra
átírva mutat be egy elsüllyedt világot.
A grafikusművész minden korosztályhoz szóló, kicsit groteszk, humoros, mesés,
mégis realista történeteket szeret rajzolni.
– A sárkányok újragondolásában is rengeteg lehetőség rejlik, Süsü óta tudjuk, hogy nem csak
vérszomjas szörnyetegek léteznek – mondta. –
Amikor nem kötött szöveghez rajzolok, akkor
elsősorban a figurákra koncentrálok, a különböző karakterek kialakítják maguk körül az
atmoszférát.
S ha valaki a tárlaton nemcsak a szemmagasságban nézelődik, hanem a mennyezetre is feltekint, akkor Bódi Kati plafonról függeszkedő
kötéltáncos figuráin is megakadhat a szeme. A
címe nem véletlenül Bizalom…

A Kastélydombi Általános Iskola fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte április 30-án.

Az ünnepi eseményen Véghely Tamásné, a Kastélydombi iskola igazgatója üdvözölte a vendégeket, majd meleg szavakkal szólt a diákokhoz.
Ezt követően Dufekné Dobia Gyöngyi igazgatóhelyettes a „titkos kert” keletkezésének körülményeiről beszélt. Elmondta, hogy a Titkos kert
a Kastélydombon című pályázatukra 750 ezer forint támogatást kaptak a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából 2012-ben. A
projekt megvalósításához az iskola önerőből 150
ezer, a Kastélydombi Alapítvány a Gyermekekért
100 ezer forinttal járult hozzá. Ebből az összegből készült el a madárbarát kert, a tanösvény, a
kültéri esőház, és folytatódik a hátsó udvarrész
rendezése, hogy az alkalmas legyen szabadidős
tevékenységre. Az előkertben kialakított titkos
kert elnevezéséhez a Frances Hodgson Burnett
angol író azonos című regénye alapján készült
film adta az igazgatóhelyettesnek az ötletet.
– Iskolánk ökoiskolaként működik – mondta Dufekné Dobia Gyöngyi. – Az osztályaink
évek óta ápolják saját kiskertjeiket, és a madarak
egész éves gondozása is beépül a mindennapi
feladatok közé. Célunk a pályázattal egy olyan
tanösvény kialakítása volt, amely aktív mun-

kálkodás keretében ismerteti meg a tanulókat
a legfontosabb fűszer- és gyógynövényekkel, a
nálunk élő madarak jellemzőivel, gondozásával,
a környezettudatos életmód olyan tevékenységi
formáival, mint a szelektív hulladékgyűjtés, a
vízzel és az energiával való takarékosság, a komposztálás.
Az iskola kerítése mellé cserjéket telepítettek, hogy csökkentsék a porszennyezés hatását,
és fákat ültettek, hogy tovább növeljék az udvar
árnyékos területét. A kerti foglalkoztató kialakításával lehetővé vált a tanórák szabadban való
megtartása is.
A közeli iskolák és óvodák gyermekközösségei is ingyen látogathatják a tanösvényt, és részt
vehetnek a foglalkozásokon.
A tanulók által adott ünnepi műsort követően Csabafi Róbert, a Pestszentimrei Városrészi
Önkormányzat elnöke felavatta a titkos kertet,
amelyben a tereprendezést a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. munkatársai végezték. A
vendégek megtekintették az új kézműves termet
is (ez nem képezte részét a pályázatnak), amelyre szintén méltán büszkék a kastélydombis diákok és pedagógusok.

Híd, amely összeköt

Podo-Híd címmel tizedik alkalommal szervezett roma–magyar diák kulturális fesztivált a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet esélyteremtő műhelye a Kondor Béla Közösségi Házban.

Színezett vízzel

Buczkó Imre Tavaszváró? Tavaszköszöntő? című kiállítását áprilisban egy
héten át láthattuk a Gombás Étteremben.

Az esemény különlegessége az volt, hogy a
festőművésznek évek óta állandó tárlata van a
Gombás Étteremben, de ezúttal egy időszaki kiállítása is nyílt.
A megnyitón Dzsupin Ibolya színművész a
festőművész Váci Mihálytól a Gyalog szerettem volna jönni című verset mondta el, és Katona Péter gitáron működött közre. A tárlatot
Bereczky Loránd művészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria nyugalmazott főigazgatója
nyitotta meg.
A művészettörténésztől megtudhattuk, hogy
amikor pályaválasztásra került a sor, Buczkó
Imre nem tudott dönteni, hogy a Műegyetemen
vagy a Képzőművészeti Főiskolán, Elekfy Jenő
festőművésznél folytassa a tanulmányait. Édesapja tanácsára a műszaki pályát választotta, aki
útravalóul azt mondta: „Ha igazán tehetséges
vagy a művészi pályán, akkor úgysem fogsz elkallódni.”
Buczkó Imre a műszaki egyetem elvégzése
után a Ferihegyi repülőtérre került. A sors ajándékának tekintette, hogy a munkahelyén megismerkedett Elekfy Jenő fiával, aki bemutatta őt
az édesapjának. Barátságot kötöttek a mesterrel,
és rendszeresen eljárt a műtermébe. Ebben az
időszakban vált valóra régi vágya, hogy nála ismerhesse meg a színezett vízzel készült, tiszta
akvarell lényegét.
Buczkó Imre négy évtizeden át dolgozott a
polgári repülésben: tervezőként, majd üzemeltetőként. A feladata teljes embert kívánt, így
festői programja háttérbe szorult. Azért időközben létrehozta a szívéhez oly közel álló Ferihegyi Galériát, amely a vezetésével öt éven át
működött.
Amióta nyugdíjas, minden idejét a festészetnek szenteli. Képeit olaj-, akvarell- és pasztelltechnikával fogalmazza meg, és szereti a
grafikát is. Munkái nemcsak hazai magán- és
közgyűjteményekben találhatók meg, hanem
több európai és tengerentúli gyűjteményben
is. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének, a Magyar Szépmíves Társaságnak, a Magyar Vízfestők Társaságának és az Új
Gresham Körnek.

Mutassunk
jó példát!

Sokat tettek
a családokért

A Robogó óvoda apróságai április 22től egész héten át tartó közlekedési
programon vettek részt.

Családháló-díj emléklapot vehettek át
kerületi bölcsődei szakemberek a budapesti Károlyi–Csekonics Rezidencián rendezett díjkiosztó gálán.
A családháló.hu közössége tavaly egy olyan
díjat alapított, amellyel a gyermekvállalásért,
a gyermeknevelésért, a gyermekek egészségéért felelősen tevékenykedő szakembereket, intézményeket kívánják kitüntetni.
A márciusban első alkalommal átadott Családháló-díjjal, illetve emléklappal azokat a kisgyermekekkel foglalkozó szakembereket részesítették elismerésben, akik 2012-ben munkájuk
során különösen sokat tettek a családokért. Az
erkölcsi elismeréssel járó díjat az internetes lap
olvasóinak jelölése nyomán, a Családháló közösségének döntése alapján osztották ki, ünnepélyes keretek között.
A családháló.hu olvasóinak jelölése nyomán
emléklapot vehetett át a kerületből Nagyné Uitz
Ildikó (Bababirodalom bölcsőde), Galambos Elvira és Villásné Dudás Bernadett (Bambi bölcsőde), valamint Kalmár Károlyné, Schillerné
Majer Anita és Wohner Sándorné (Csiga-biga
bölcsőde).
Az elismeréseket Fülöp Attila, a család- és
esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár, a Családháló-díj védnöke, Szűcs
Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének elnöke és Paulik András, a
családháló.hu főszerkesztője adta át.
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Az idei fesztivál – az előző évekhez hasonlóan – két részből állt: képzőművészeti
kiállításból (a Lőrinci Nagykönyvtárban április 16-án) és színpadi programokból (a Kondor Béla Közösségi Házban április 25-én).
A cigány nyelvben hidat jelentő podo szó
a két kultúra közötti kapcsolatra utal.
Lőke Józsefné (Maya), a XVIII. kerületi Pedagógiai
Intézet esélyteremtő műhelyének vezetője a roma
és más hátrányos helyzetű gyerekek nevelését, oktatását segítő pedagógusok munkaközösségével
egy évtizede szervezi fáradhatatlanul a hídépítést.
A fesztivál alkalmat ad arra, hogy roma és
nem roma gyerekek közvetítésében mutassák
be a cigány kultúra értékeit. A fesztivál nevét
és szellemiségét a kezdeményező kerecsendi
Magyary Károly Általános Iskola és Zeneiskola beleegyezésével vették át a szervezők.
Szűcs Ildikó, a Magyary iskola pedagógusa, a program szervezője az idén ellátogatott a kerületi fesztiválra, és örömét fejezte ki, hogy PestszentlőrincPestszentimre tíz éve megrendezi az eseményt.

A vers- és prózamondók cigány költők verseit, népmeséket, mondákat adtak elő, a tánc és ének-zene
kategóriában fellépőktől cigány népzenét és táncokat hallhattunk, láthattunk. A kerületi diákok
mellett kispesti és (a Kastélydombi iskola testvériskolájából) endrefalvai tanulók is bemutatkoztak.
– A fesztivál jó lehetőség arra, hogy megismerjük egymás kultúráját – mondta Schäffer
Máté, a Kandó iskola 2. osztályos kisdiákja. –
Az előző évben a furfangos cigány, idén A cigány és a farkasverem című mesét mondtam el.
Az egy hónapig megtekinthető képzőművészeti
tárlat megnyitóján a Lőrinci Nagykönyvtárban
Kucsák László alpolgármester mondott köszöntőt, a színpadi műsorszámok bemutatóját a Kondor Béla Közösségi Házban pedig Lévai István
Zoltán alpolgármester nyitotta meg. Előtte „bemelegítésként” a Zenevár óvoda apróságai műsorral kedveskedtek a közönségnek.
A rajzverseny és a kulturális fesztivál díjazottjainak névsora megtekinthető a www.bp18.hu
portálon.

Ahogy a Robogó név is sugallja, az intézmény
nagy hangsúlyt helyez a gyermekek közlekedési
ismereteire.
– Évek óta megrendezzük a közlekedési hetet
– mondta Dóczy Ildikó, az óvoda vezetője. – Immár hét esztendeje integrációs pedagógiai program alapján dolgozunk, aminek lényege az ép és
a mozgásukban enyhén korlátozott gyermekek
együttnevelése. A közlekedési hét első napján
az egészséges gyerekek kipróbálhatták, hogy a
mozgásukban akadályozott társaiknak naponta
milyen nehézségekkel kell megküzdeniük.
Kedden
közlekedésbiztonsági
vetélkedőn, szerdán rendőrségi és tűzoltósági bemutatón vettek részt az ovisok. Találkozhattak motoros és lovas rendőrökkel,
járőrautóba ülhettek, és megszólaltathatták a
szirénát. Csütörtökön közlekedési vetélkedő,
pénteken lazító program színesítette a palettát.
Az óvodavezető elmondta, hogy az intézmény
udvarán kiépített KRESZ-parkban a gyerekek naponta gyakorolják a biztonságos közlekedést kerékpárral, rollerrel. Elsősorban
nem a közlekedési táblák ismeretére okítják
őket, hanem játékos formában a képességeiket igyekeznek fejleszteni, azt próbálják elérni,
hogy egyre rövidebb legyen a reakcióidejük.
Az ötnapos rendezvénysorozatot követően a
Fut, robog a kicsi kocsi című kerületi rajzpályázatra beérkezett gyermekrajzokból rendez kiállítást az óvoda.
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kultúra

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

10 alkalmas
teniszbérlet
15000Ft.
(1500Ft./óra)

Városkép p 2013. május 8. XXII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

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

SZOLGÁLTATÁS
n HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS! Vállalkozások hatósági ügyintézését

vállalom: - idegenrendészeti ügyek, munkavállalás, - működési
engedély, - telepengedély, - építéshatósági ügyek, - gépjármű
ügyintézés, stb. Teljeskörű lebonyolítása. Kiss Lajos
Tel.: 06 (30) 271-2213

n KÉNYELEMRE VÁGYIK, VAGY BEÉRI AZ ÁTLAGOS SZEMÜVEGEKKEL?
GARANTÁLTAN MEGSZABADÍTOM MINDEN PROBLÉMÁJÁTÓL, ÉS EZÉRT
ÖNNEK NEM KELL FELÁRAT FIZETNIE. MÁJUS, JUNIUS A PROGRESSZÍV
LENCSÉK HÓNAPJA 40% KEDVEZMÉNY! Szabó Tamás látszerész,
Üllői út 737. 0630-422-8716, tomoptika.hu
n ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést,
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20%
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173
n Kertészmérnök vállal takarékos kertek kivitelezését, kertfenntartást, gyümölcsfák
metszését, kaszálást, kerttakarítást. Hívjon bizalommal! Papp Gábor Tel.: 06-70-229-78-21
n SZOBAFESTÉS, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával,
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921
n Ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítása–építése, külső-belső szigetelés,
lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-mázolásttapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 32% kedvezménnyel! Tel: 06-20-501-47-62

ÁLLÁS/Pályázat
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról is elérhető
adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX. kerületi területére,
azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + jutalékos
vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, amellyel Ön
biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony nem feltétel.
Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett tapasztalat előny.
Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs
levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467
n Tisztelt Pályázók! A XVIII. Tövishát Társasház 1006-1016 épület pályázatot hirdet
gondnok és takarítói feladatok elvégzésére. A pályázatra komoly szakmai felkészültséggel és
referenciával rendelkező vállalkozást keresünk. A pályázati anyag átvehető a közös képviseletnél:
1181. Budapest, Kondor Béla sétány 16., Csuja László csoportvezetőnél előzetes időpont
egyeztetést követően. Lehetőség van e-mail útján is megkapni a pályázati anyagot. elérhetőség:
06305732237. A pályázatok benyújtásának határideje 2013.05.16. 15.00 óráig bezárólag. a
pályázatok elbírálása 2013.06.06-án történik, amelynek eredményéről a pályázókat a közös
képviselet fogja értesíteni. További részletes információkra a pályázati anyag átvételekor van
lehetőség. Üdvözlettel, TH18 Kft. Csuja László

RÉGISÉGEk
n Régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot,
könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés
szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!
n Barna ónémet ebédlőasztal, 4 barna, 2 bordó kárpitosszék, 2 piros koloniál fotel,
koloniál dohányzóasztal olcsón eladó. érd.:06/30 448-9466

n KIADÓ INGATLANT KERESEK HOSSZÚ TÁVRA A KERÜLETBEN, VAGY A

n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL!
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n INGATLAN FELÚJÍTÁS! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS,
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁSSZÁLLÍTÁS. 06-70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021
n ÁCS – KÖMŰVES Munkák lakatos munkák, szobafestést,

mázolást, tapétázást, vízszerelést, dryvitozást és
villanyszerelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény ha kell:
SÜRGÖSEN IS! T.: 0670/576-4709

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő,
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12 285-34-88
06-30-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
n VARRÓGÉP JAVÍTÁS OTTHONÁBAN. Tel :283-7282
n REDŐNY -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek.
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN!
06-30-401-1029
n	SZŐKE TÜZÉP AJÁNLATA! Budapest XVIII., Üllői út 731. (a Béke

térnél) Tel.: 06-1/294-4059 Budapest XVIII., Királyhágó u. 88.
Tel.: 06-1-/290-2423 POROTHERM EUROTHERM téglák AKCIÓS
ÁRON! Szállítás megegyezés szerint! TONDACH cserép AKCIÓ!
YTONG, betongerenda, béléstest, zsalukő Homok, sóder,
murva, termőföld. Válaszfaltégla, kistégla. Hullámkő,
parketta 1800 Ft/m2 AKCIÓS ÁRON!!! HÁZALAPKISZEDÉS,
FÖLDSZÁLLÍTÁSSAL! Az akció a készlet erejéig érvényes!

OKTATÁS
n Német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal mérsékelt áron. 06-30/259-96-78
n OKJ DAJKA, PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS,

KISGYERMEKGONDOZÓ, GYERMEKFELÜGYELŐ KÉPZÉS. KASZA KÉPZÉS
(nysz: 01006404) Tel.: 0630-269-1061, www.kaszaszakkepzes.hu

n Tóalmáson 250 négyszögöles zártkert 25m2-es faházzal ELADÓ! Ásott kút, villany van.
Irányár: 1.4 MFt./megegyezés szerint/ Tel.: +36-20-349-0196, 1/295-5766

A tábor részvételi díja: 25.000 Ft
Jelentkezni, előleg befizetésével lehet, melynek összege:
7.000 Ft
Az előleg befizetésének határideje: 2013. május 31.

TÁNCTÁBOR - 2013.07.15-19.
Zenés és táncos foglalkozások Alexa Christian
vezetésével, táncos filmek, színes programok!
Részvételi díj: 25.000.-Ft
KREATÍV MŰVÉSZETI TÁBOR
2013.08.05-09. – Jelentkezési határidő: június 15.
Játékos személyiség fejlesztő dráma, és kézműves
foglalkozások
Részvételi díj: 16.500.-Ft
Nyári intenzív ZUMBA hetek
1. hét: július 01-05. 18-19.30 óra
2. hét: augusztus 05-09. 18-19.30 óra
Bérlet (1hét): 3.000 Ft
Belépő (1 alkalom): 800 Ft

Rózsa Művelődési Ház
1181 Budapest, Városház u. 1-3.
Telefon: 06-1-291-2896, 06-1-290-9498, 06-20-317-3137
www.rozsamh.hu, rozsamh@gmail.com

Ringató
teRápia
…az ellazulás biztonsága…

n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay

utcában. Fizetési kedvezményekkel! Érdeklődés : Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen.
Tiszteljen meg bizalmával!

Gárdonyi Péter

06-70-534-8278
http://gardonyipeter.wix.com/ringatoterapia

www.bp18.hu

n XVIII. XIX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055
n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés! Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367, Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu
n XVIII. kerület parkosított részén, a volt Kisz lakótelepen eladó 4 emeletes,
lift nélküli házban 2. emeleten lévő 44 nm-es , napos, 1,5 szobás déli teraszos, részben
felújított, jó állapotban lévő lakás. Irányár: 8,5 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n Felső Kispesten eladó egy felújított, 53 nm-es, amerikai konyhás nappali + 2
félszobás házrész. Az ingatlan 4 lakásos udvarban van, kocsi beálló és 80 nm-es kert
rész tartozik hozzá, tetőtere beépíthető. Irányár: 9,5 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n KISPEST csendes, kertvárosi részén, jó közlekedésnél, 2009-ben
teljeskörűen felújított, 63 nm-es, két szobás házrész, 2 lakásos udvarban, 365 nm-es
telken eladó. Irányár: 13 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n PEST KÖZELI TANYA! ELADÓ egy 2011-ben épült, szigetelt, 3 szobás, 130 nmes, IGÉNYES kialakítású, NAPOS, tetőtérbeépítéses családi ház a hozzá tartozó tanyával
Budapesttől 20 pecre, GYÖNYÖRŰ ERDEI KÖRNYEZETBEN. Irányár: 13,5 MFt.
Tel: 06 30 733-1753
n Eladó a Lónyai telepen, csendes utcában egy 97 nm alapterületű új építésű
ikerház kis telken. A 3+1 félszobás,cirkó fűtésű ház ideális otthona lehet fiatal
családoknak. Irányár: 24 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n Újszerű, kellemes hangulatú ikerház eladó az Újpéteri telep szélén. A 2005ben épült, 106 nm-es, 2+2 félszobás ház 372 nm-es parkosított telken fekszik és garázs
is tartozik hozzá. Irányár: 24,99 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n Összeköltözők figyelem! A pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220
nm-es felújított, családi ház eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el,
3 ill. 3+1 félszobásak. Irányár: 28 MFt. Tel: 06 30 931-7174
n Kispesten a Molnár József utcai lakótelepen eladó egy felújított 44 nm-es,
1+félszobás, magas földszinti,gáz konvektor fűtésű, tégla öröklakás. Irányár: 8,8 MFt.
Tel: 06 30 931-7174
n A Lakatos lakótelep mellett eladó egy három szobás, belül felújított, 85 nm-es
családi ház, 570 nm-es összközműves telken, gáz konvektor fűtéssel. Irányár: 14,5 MFt.
Tel: 06 30 931-7174
n Eladó Kispesten a központhoz közeli csendes utcában, egy tetőtéri, 80 m2-es,
2 szobás, tégla lakás egy 3 lakásos társasházban. A ház 548 m2-es parkosított és
csatornázott telken áll, amely osztatlan közös tulajdonban van. Irányár: 15,7 MFt.
Tel: 06 30 931-7174
n Havanna lakótelepen felújított házban eladó egy 55 nm-es, 2 szoba hallos
felújított lakás. Irányár: 8,5 MFt. Tel: 06 20 394-3049
n Szemere telepen eladó egy újépítésű 151 nm-es, három szobás, nappalis,
amerikai konyhás családi ház. Irányár: 33,2 MFt. Tel: 06 20 394-3049

SPORTKÖZVETÍTÉSEK EGÉSZ NAP!
MŰSZAKI
ASZTALFOGLALÁS, HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS: VIZSGA
Tel: 06/1-315-3367, Fax: 06/1-315-3367

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 27. I./1.

19 990 Ft-tól!
+36 30 427-3661

mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

I T T A TAVA S Z N Y I T A T E R A S Z !

a Bókay kertBen!

Szeretettel várjuk csendes, hangulatos környezetben,
ősfás parkban, a játszótér mellett! Látogasson meg
minket a GYERMEKNAPI RENdEzvéNYEN is!
Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények,
keresztelők, és esküvők lebonyolítását 40-45 főig
vállaljuk. +36 30 427-3661
Cím: Bókay Kert, 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. a játszótér mellett
nyItVa tartÁS: Hétfőtől – vasárnapig 7:00-től 21:00-ig

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

+36 30 427-3661

Víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. Családi házak
átalakítása, tetőtér beépítés. Homlokzati hőszigetelés, hő
hidak megszüntetése. TERVEZÉS! ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!
Tel: 258-4892 Mobil: 06 20 915 4433

XIX. KERÜLETBEN. ESETLEG ELADÓ IS SZÓBA JÖHET. T.: 06-20/939-3475

SPORTKÖZVETÍTÉSEK EGÉSZ NAP!
ASZTALFOGLALÁS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS:

n LAKÁSFELÚJÍTÁS! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák!

Ízelítő a programokból:
Néptánc és népi gyermekjátékok Vörös Árpád, néptánc
pedagógus, a TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány elnöke
vezetésével. Ezen kívül: kézműves foglalkozások, kirándulás az
Őrségi Nemzeti Parkban, fürdés a Vadása tóban, sportolási
lehetőségek (foci, röplabda, asztalitenisz, sakk).

KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOR
2013.06.24-28. – Jelentkezési határidő: június 15.
Nemezelés, bábkészítés, dekupázs, gyöngyfűzés és
kirándulás
Részvételi díj: 12.500.-Ft

Jelentkezés és bővebb információ:

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

n FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PVC-lerakás bútormozgatással, garanciával és 15%
kedvezménnyel! Ingyenes felméréssel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember!
Hívjon bizalommal! Tel.: 256-4425, 06.20-9947-726

Alsó- és felső osztályos tanulók részére 12 éves korig
Időpontja: 2013. július 22-27. (6 nap, 5 éjszaka)
Helyszín: Szaknyér - Napsugár Ifjúsági Tábor

n 50 éves osztálytalálkozót tart Magyari József Kisfaludyból elballagott osztálya.
2013. június 14-én. 18 óra, Nemes vendéglő. Jelentkezéseiteket várom Vitus Albert
0620/398-9657

INGATLAN

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

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
A XVIII. Kerületi Önkormányzat támogatásával

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

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

n KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, METSZÉS,
PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 0670-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

ŐRSÉGI
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3,5 tonnáig minden típusú
gépjárművet (és azok pótkocsiját),
motorkerékpárt.
AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,
HIBAKÓD KIOLVASÁS
30 éve az Önök szolgálatában
Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84.
www.piliscar.hu T.: 295-0860
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Egészség – szabadidő

�

Rendkívül népszerűnek bizonyult
az az ingyenes
egészségnap, amelynek április 27-én adott
otthont a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház. Elsősorban szív- és érrendszeri betegségek szűrővizsgálatát végezték
ezen a napon, de volt
életmód- és táplálkozási tanácsadás is.

Rendkívül népszerű volt az ingyenes egészségnap

Hamar elfogytak a
vizsgálati időpontok
Sikeres volt a szűrőnap a Dél-pesti kórházban

Puskás Attila			
Alig telt el két-három óra a
reggel 8 órás kezdést követően,
amikor már a legtöbb vizsgálatra minden időpont elfogyott a
16 órás zárásig. A vizsgálatokra
sorban állók több százas száma
azt mutatja, hogy nagy szükség
van a szűrőnapokra.

A cél
a megelőzés
A beutaló nélkül elvégezhető
ingyenes szűrővizsgálatok célja
az esetlegesen kialakuló szívbetegségek megelőzése, illetve betegség esetén a kezelés mielőbbi
megkezdése.
– Nagyon örülök, hogy ilyen
sokan jöttek el a szűrőnapra –
monda dr. Ralovich Zsolt, a Délpesti kórház főigazgatója. – A
kórházban hagyománya van ennek a napnak. Korábban is végeztek ilyen szűrővizsgálatokat,
és a kórház új menedzsmentje
is elkötelezett amellett, hogy
minél közvetlenebbül szólítsuk
meg a lakosságot, és a betegségeket megelőzve ki tudjuk szűrni a problémás eseteket.
A kórházban alapvetően szívés érrendszeri betegségek szűrését végezték április 27-én, de volt
fül-orr-gégészeti, anyagcsere-,
szemészeti és tüdőszűrés is.
A mai világban a stresszes
életmód miatt már fiatalabb
korban is jelentkezhetnek a ko-

Ughy Attila polgármester az egészségnap ínyencségeit is megkóstolta
rábban a középkorúakra vagy az
idősebb korosztályra jellemző
betegségek.
– Nehéz megválaszolni, hogy
hány éves kortól érdemes ezeket
a szűrővizsgálatokat elvégeztetni – vélekedett Ralovich Zsolt.
– Alapvetően meghatározó,
hogy az illető családjában milyen betegségek fordultak elő a
szülőknél, a testvéreknél, a közeli rokonoknál. Ahol gyakori a
szívinfarktus, a daganatos meg-

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Örökségünkért
Idén is kellemes tavaszi sétára és a kerület felfedezésére várják a polgárokat az Urbitális Majális keretében május 25-én.

betegedés, ott jobban oda kell
figyelni, és akár már fiatalon,
35–40 éves korban érdemes a
megelőzésre gondolni.
Természetesen a főigazgató szerint sem mindegy, hogy
mennyire él valaki egészségtelenül, illetve hogy a hétköznapok idegfeszültsége mennyire
viseli meg. Ennek tükrében 40
év fölött mindenkinek javasolja
a szív-érrendszeri szűrést és az
ehhez kapcsolódó vizsgálatokat

– vérnyomásmérést, szemfenékvizsgálatot, EKG-t stb.

Lehet
változtatni
Az egészségnap fővédnöke
Ughy Attila, PestszentlőrincPestszentimre
polgármestere volt. Ő is elsősorban a betegségek megelőzését tartja
fontosnak, ami a modernkori ember életformáját tekint-

ve nem könnyű vállalkozás.
– Főleg a gazdasági világválság
hatására az európai ember életét
az óriási kihívások, elvárások és
az ezekkel járó stressz fogja körül, és mindez kihat az egészségére is – mondta. – Ha az ember
nem él a szűrés lehetőségével,
nem figyel az egészségére, akkor
hamar olyan problémák jelentkezhetnek nála, amelyek akár
visszafordíthatatlan károsodást
is okozhatnak. A stroke, az in-

Közös tavasz,
közös nyelv

Nemzetközi hadszíntérré válik idén
a Vasvári Pál Napok – Bor- és Toborzófesztivál
A testvérvárosok csatlakozásának köszönhetően a népek tavasza összeurópai hangulatát idézi meg június 7-én és 8-án a Vasvári Pál Napok.

Szeretettel meghívjuk régi és új barátainkat, induljunk el ismét
közösen egy jó kiadós sétára! Járjuk be együtt a Bókay-kertváros
és a Lónyaytelep hangulatos utcáit, ismerjük meg helytörténeti
értékeiket, majd utazzunk vissza az időben a némafilmek hangulatába – ezekkel a szavakkal invitálja ismét helytörténeti sétára az érdeklődőket Heilauf Zsuzsanna történész-muzeológus, a
Tomory Lajos Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és Kardos Gábor önkormányzati képviselő.
A séta, amelyet – a korábbi évekhez hasonlóan – az Urbitális
Majális budapesti programsorozat keretében szerveznek, a Rózsa
Művelődési Háztól (az egykori Japán Mozgó) indul május 25-én
16 órakor.
A gazdag program számos érdekességet tartogat. A Bókaykertváros és a Lónyaytelep Gyöngyvirág utcai villanegyede a
kerület helytörténeti jelentőségű városközpontja. Olyan értékek
őrződtek itt meg számunkra, amelyeknek felkutatása, védelme
és továbbadása kötelező feladatunk. A séta után – amely minden
korosztály számára tartogat érdekességeket – a Múzeumsarok kiállítóhelyen (Thököly u. 3.) Geréb Anna filmtörténész filmvetítés
keretében mesél a némafilm hőskoráról és a régi Japán Mozgóról.
Akik már nem tudják végigsétálni a túrát, ők a Múzeumsarok
épületében várhatják majd meg a csoport visszaérkezését.Sütemény valamint üdítő vár mindenkit.
Érdeklődni lehet Heilauf Zsuzsánnál (06-70-627-6477) és
Kardos Gábornál (06-30-575-3568).
Kardos Gábor a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Trianonról és a tragikus emlékű doni áttörésről beszélget – filmvetítés mellett - dr. Botlik József történésszel június 2-án 16 órától
a Polgárok Házában.
➜ K. Gy.

Egy testvérvárosnak, Körös-főnek
köszönhető, hogy négy évvel ezelőtt felállították a pestszentimrei
református templom kertjében a
Vasvári-kopjafát, amely a fiatalon elhunyt 1848-as hős egyetlen
emlékműve Budapesten. Ennek
folytatásaként alakult meg két
évvel később a településrészben
a Vasvári Pál Polgári Egyesület,
amely tavaly hagyományteremtő szándékkal megszervezte a
Pestszentimrei Sportkastély mellett az első Vasvári Pál bor- és

toborzófesztivált. Az eseményen
idén a kerület csaknem valamen�nyi testvérvárosa komoly szerepet
kap.
Vasvári Pál az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nem
sűrűn említett, ám annál érdekesebb személyisége. Aktívan
részt vett az 1848-as márciusi
forradalomban, majd amikor a
haza úgy kívánta, szabadcsapatot toborzott, s annak vezetőjeként, őrnagyi rangban vett részt
a harcokban Erdélyben, a lengyel

Bem tábornoknak alárendelve.
Élettörténetének a forradalomhoz
fűződő szakasza tehát már eleve
összeköt három népet: a magyart,
a lengyelt és a székelyt.
− Ez nem is olyan rendkívüli
dolog. Az 1848-as forradalmat
nem lehet önmagában szemlélni,
az része annak a forradalmi hullámnak, amelyet „a népek tavasza” néven emleget a történelem,
és amely egész Európát érintette –
vélekedett Bauer Ferenc, a fesztivál egyik szervezője. – Ezért tar-

farktus és az ezzel járó utólagos
rehabilitáció egyre gyakoribb, és
egyre fiatalabb embereket érint.
Ughy Attila úgy véli, hogy a
szűrőprogram nem azért fontos
elsősorban, hogy az ember megnyugodjon, hogy az adott pillanatban jól van.
– A figyelemfelhívás az életmód-változtatásra
legalább
olyan lényeges. Akkor is, ha
borzasztó nehéz megszokni azt,
hogy az egészség érdekében le
kell mondani valaminek a fogyasztásáról. De inkább ezt kell
tenni, mint hogy 50-55 éves korban olyan állapotba kerüljön az
ember, amelyben már nem tud
100 százalékos életet élni, és le
kelljen mondania olyan hétköznapi örömökről, mint akár csak
egy kerékpározás a gyerekekkel.
Ősszel
folytatódik az
ingyenes szűrés
Az április 27-i
tapasztalatok azt
mutatják, hogy a
lakosság részéről
rendkívül nagy igény
mutatkozik a hasonló szűrőnapokra. A
Dél-pesti kórházban
ősszel folytatódik a
program.
– Az igények alapján úgy tűnik, hogy
bővíteni kell a
vizsgálatok körét –
mondta dr. Ralovich
Zsolt. – Kora ősszel,
szeptemberben vagy
októberben lesz
egy újabb szűrőnap,
amelynek tematikáját részben a
mostani tapasztalatok függvényében
alakítjuk ki. Figyelembe vesszük,
hogy hányan voltak,
mire volt nagyobb
az igény, illetve mely
szűrések voltak a
legeredményesebbek.


tottuk érdemesnek elgondolkodni
azon, hogy a tavaly először megszervezett Vasvári Pál Napokat
nemzetközi fesztivállá fejlesszük.
Az ötlet harmonizált az önkormányzat szándékával, amely
szorgalmazta a testvérvárosok
bevonását a kétnapos kulturális
eseménybe.
− A testvérvárosaink között
van olasz, lengyel, német, kalotaszegi és székelyföldi is – mindegyik területen zajlottak forradalmi vagy harci események. Mi
azonban most nem is a harcokra
szeretnénk emlékezni, hanem annak a közös nyelvnek a szimbolikus mai megfelelőjét kerestük,
amely nyelvet 165 évvel ezelőtt
valamennyi európai nép megértett. Ezt a táncban találtuk meg
– mondta Bauer Ferenc.
A szervező véleménye szerint
tehát a tánc az a nyelv, amelyet
tolmácsolás nélkül bárki megért.
Ezért kap hangsúlyos szerepet a
tánc a fesztivál kétnapos programjában.
− Az első napon, június 7-én
este a Sportkastélyban nemzetközi tánctalálkozóval indul a program. A németországi Rodingból,
az olaszországi San Nicola la
Stradából, valamint Körösfőről
és Tusnádfürdőről érkeznek
tánccsoportok, s fellépnek a kerületi Kolibri Táncegyesület és
a Polonez Néptáncegyüttes csoportjai is. A fellépők nemcsak
megmutatják, de meg is tanítják
egymásnak és a közönségnek táncaik alaplépéseit. Az este színes,
kavargó közös táncházzal zárul.
A csapatok azután a június 8-i
programban a szabadtéri színpadon is bemutatkoznak a közönség
előtt. Szándékuk szerint a közös
tánc és zenélés öröme segít felfedezni a közös értékeket és a közös
cselekvés örömét is – fogalmazott
a szervező.
➜ Kerékgyártó György

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Évről évre ismertebb és népszerűbb az Élő rózsafüzér zarándoklat egyház

�

Kilencedik alkalommal rendezik
meg május 11-én
a Budapestet körülölelő
Élő rózsafüzér zarándoklatot. A nap során
kilenc zarándoklat lesz
egy időben, s ebből
kettő a kerületünkben
fejeződik be, a Havanna-lakótelepen tartandó szentmisével.
Korábbi írásainkban valamen�nyi szakaszt felsoroltuk már.
Most, a zarándoklat közeledtével csak a két kerületi, a Havanna-lakótelepen véget érő szakaszról adunk információt.

A zarándokok
vallják: más
fáradtság ez…

Korai indulás

A 7. szakasz résztvevői a soroksári
Nagyboldogasszonyfőplébániatemplomtól
indulnak
7.30-kor,
majd
Sorosksár-Újtelepen keresztül
érkeznek meg a Fatimai Szűzanya-templomhoz. Ezután a
tervek szerint 12.15-re érnek a
kerületünkbe, az imrei Szent
Imre-plébá niatemplom hoz.
Innen a szemeretelepi Szent
István
király-plébániatemplomhoz vezet az útjuk. Ezt követően a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébániatemplom az
úti cél, ahonnan már csak egy
viszonylag rövid távolság teljesítése áll a zarándokok előtt
a Havanna-lakótelepi Szent
László-plébániatemplomig. Ott
19 órakor kezdődik az ünnepi
szentmise, amelyet Varga Lajos
püspök celebrál.
A szakasz hossza kb. 17 kilométer. A szervezők: Bernáth
Mária 30-910-0530 és Takács
Henrik 30-475-2404.

16 kilométer

A 8. szakasz résztvevői 9 órakor indulnak Rákoskeresztúrról, a Szent Kereszt-templomtól,
ahonnan a madárdombi Szent

Az edzőcipőket már le lehet porolni, irány a nagy zarándoklat!
Pál-templomig mennek. Innen
Rákoshegyre, a Lisieux-i Szent
Teréz-plébániára zarándokolnak
a hívek, majd Pestszentlőrincre,

az erzsébettelepi Szent Erzsébet-plébániatemplomhoz, ahonnan a miklóstelepi Szent Józsefplébániatemplom felé veszik az

útjukat. A Mária Szeplőtelen
Szíve-plébánia érintése után
már csak a Havanna-lakótelepre kell „befutniuk”, a 19 órakor

kezdődő szentmisére. E szakasz
hossza mintegy 16 kilométer.
A szervező: Urbán János
30-523-7663
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Zarándokszavak
Az utat tavaly teljesítő három
hívet kérdeztünk arról, hogy
milyen élményekkel és lelkülettel értek haza a hosszú nap
után.
K. Gáborné: „A reggel
mindig döcögősebb egy
kicsit, de ahogy telik az idő,
és fogy a ránk váró távolság,
úgy lesz egyre egységesebb a
csapat. A Havanna-lakótelepre
pedig már úgy érkezünk meg
a közös cél teljesítése után,
mintha régi jó barátok lennénk,
pedig a legtöbben csak aznap
reggel látták először egymást.
Az én szememben ez is jelzi a
Rózsafüzér-zarándoklat erejét.”
T. Katalin: „Az utóbbi
három zarándoklaton is részt
vettem, s egyre jobban a
magaménak érzem, pedig
nem történik semmi különös,
csak gyalogolunk. Azonban az
a hangulat, amely körülveszi
a zarándoklatot, sokkal
többet jelent nekem egy
egyszerű gyalogtúránál. A
Pestszentimréről induló gitáros
szakaszra külön kíváncsi
vagyok, mert ez új lesz, más
lesz. Egyet kérek csupán a
Jóistentől: adjon nekünk szép,
napfényes időt.”
L. Tamás: Nem is tudom
pontosan, de háromnégy éve lehetett, hogy a
barátaim megkérdezték,
nincs-e kedvem ehhez a
zarándoklathoz. Nem tudtam,
mi ez, de mivel kíváncsi
ember vagyok, gondoltam,
kipróbálom, abból baj
nem lehet. Csupán ennyi
történt, s azóta minden
évben végiggyalogolom a
8. szakaszt. Nem mondom,
hogy nem fáradok el estére,
de egészen más ez, mint
amit egy áttanult nap vagy
átszórakozott hétvége után
érez az ember.”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Akkor is
jönnek, ha
tavasz van
Az idén már harmadik alkalommal
vendégelte meg a rászorulókat a
Pestszentimrei Karitász. A helyszín
ezúttal is az imrei plébániatemplom
kertje volt, ahol mintegy kétszáz,
a jó falatra és a jó szóra egyaránt
éhező ember lakott jól.
Amikor a januári fagyos, csúszós időben
gyülekeztek a rászorulók a templomkert
előtt, valaki megjegyezte, hogy biztosan
most lesznek a legtöbben, mert annyira zord
az idő, annyira elviselhetetlenek az éjszakák,
hogy kell az energiát adó élet.
Tény, sokan voltak, száznál jóval többen…
Hasonlóan sokan voltak februárban is.
Aztán, mint mindig, eljött a tavasz, sőt
úgy zuhant be, hogy egy csapásra nyár lett.
A karitász önkéntesei ezért attól tartottak,
hogy a hajléktalanok sem jönnek el olyan
nagy számban, mint az év első két hónapjában.
Kovács István, a szervezet megbízott vezetője meg volt lepve, amikor a szép időben is olyan sor állt a templomkert bejárata előtt, hogy többen voltak, mint a januári
fogvacogtató hidegben…
– Sok mindenre felkészülünk minden
akció előtt, de ez meglepett minket. Virslis
paprikás krumplival kínáltuk az embereket,
ám az első óra után már láttuk, hogy itt bizony szükség lesz utánpótlásra. Pedig két
nagy kondérral főztünk. Akkora mennyiség
készült, hogy azt gondoltuk, bőven jut majd
a nagycsaládosoknak is. Tévedtünk – mondta Kovács István.
Nos, nemhogy nem jutott, de a karitász
egyik munkatársának nyakába kellett vennie
a lábát s elszaladni virsliért, hogy „tartalom”
is kerüljön a tányérokba. Húsz kilót vásárolt
(csekélység…), így a végén mindenkinek jutott, és mindenki a jóllakottság megnyugtató
érzésével mehetett az útjára.
S némileg jobb kedvvel is, hiszen azon
a hétvégén már nem a mínuszok, inkább a
pluszok röpködtek az imrei levegőben…

Pirosra tapsolt
tenyerek
Ezúttal is sikert aratott az idén húszéves Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola diákjainak hangversenye, amelyet április 23-án rendeztek meg az önkormányzat Városház utcai dísztermében. Bánki Gábor
tanár urat, az előadó gyermekek zongorakísérőjét kérdeztük.
– Sokéves múltra tekint vissza az iskola tanulóinak tanévzáró hangversenye…
– Igen, és nem szabad szó nélkül hagyni azt sem, hogy minden esztendőben
vastapsos a siker. A gyermekek „mindent
beleadnak”, a szülők, a rokonok pedig pirosra tapsolják a tenyerüket.
– A jövő művészeinek és a muzsikának
tökéletes randevúja ez, családias hangulatban.
– Korábban nem volt állandó helyünk.
Hol az iskola ebédlőjében, hol a katolikus
kultúrházban voltak a hangversenyek, de
az utóbbi néhány évben az eseményhez
méltó környezetet adó díszteremben léphetnek fel a gyerekek, amiért hálásak vagyunk az önkormányzatnak és a Kondor
művelődési háznak.
– Azon túl, hogy a diákokból „felnőtt
művész” válik néhány órára, mi a lényege
a hangversenynek?
– A koncertet a vizsgaidőszak előtt rendezzük meg. Egyrészt azért, hogy a gyere-

kek még egy alkalommal kipróbálhassák a
közönség előtt a fellépést, másrészt azért,
hogy ne csak az azonos tanszakos diákok
hallják egymást. Lényeges, hogy a szülők,
a barátok, a pedagógusok is gyönyörködhessenek a muzsikában.
– Kik vettek részt a koncerten?
– Az előkészítősöktől a továbbképzősökig minden korosztály. Döntően a
Dohnányi zeneiskolások, de a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola is több muzsikussal jött el. Egyre többször örülhetünk a
kamarazenélésnek, vagyis a baráti, társas
muzsikálásnak. A legegyszerűbb, könnyed
daraboktól a legnagyobb szerzők mesterműveiig mindent előadunk. A koncert végére meghívunk egy-egy zongoraművészt
vagy régebben végzett, azóta profivá lett
egykori diákot. Hadd lássák a maiak, hova
lehet eljutni szorgalommal, kitartással…
Az idén egy nyolcadikos diákunk zárta a
programot, aki egy Bach-művel koronázta
meg a műsort.

Akiknek a taps szólt
Bartha Rege Flóra – zongora, Vizkeleti Hanna – blockflöte (furulya),
Vizkeleti Gréta – blockflöte, Seres Bálint – cselló, Seres Dániel – cselló,
Virágh Boglárka – blockflöte, Szegedi Anna Hedvig – hegedű, Szente
Annamária – citera és ének, Szente Nikolett – ének, Leitner Flóra –
hegedű, Kulik Ádám – tenorkürt, Kulik Máté – gitár, Langó Álmos – zongora,
Besze Dániel – cselló, Szigeti Zsófia – blockflöte, Joó Gréta – blockflöte,
Szabó Jázmin – blockflöte, Orbay Lilla – zongora, Nagy Kristóf – gitár,
Horváth Anna – citera és ének, Pádár Annamária – blockflöte, Hargitai
Bence – klarinét, Schneider Viktória – fagott, Forintos Zalán – trombita,
Kovács Vince – zongora, Kovács Karolina – oboa, Tóth Anna Júlia –
blockflöte, Bakó Eszter – zongora, Forintos Mónika – klarinét, Kovács Sz.
Kristóf – szaxofon, Kovács Eszter – blockflöte.

Erdő Péter bíboros-érsek negyvennégy hívet bérmált május
4-én délután Pestszentlőrincen, a szemeretelepi Szent Istvántemplomban. A bérmálás előtt, pénteken és szombaton kánoni vizitációt tartottak a plébánián, amelyet végigkövetett Erdő
Péter is. Április 30-án és május 1-jén ugyancsak Lőrincen, a
Szent Margit-templomban volt kánoni vizitáció, s ez után itt is
bérmált a bíboros. A szemeretelepi látogatás során Erdő Péter
találkozott Ughy Attila polgármesterrel.

Beszélgetés és előadás
A Lőrinci Érdeklődők Teaháza (LÉT) szeretettel meghívja az
érdeklődőket május 16-án, csütörtökön 18 órára. A vendég
dr. Cserháti Péter helyettes egészségügyi államtitkár
(EMMI) lesz, aki beszélgetéssel egybekötött előadást tart.
A helyszín a pestszentlőrinci evangélikus templom (1183
Kossuth tér 3.). Dr. Cserháti Péter sebész, traumatológus
2010 óta felel helyettes államtitkárként az egészségpolitika
területéért. Az elmúlt évtizedekben aktívan vesz részt az
evangélikus egyház diakóniai szolgálatában. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) alapítója.
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Programajánló

Vásári komédiások, bohócok, vidámpark nélkül elképzelhetetlen egy gyermeknap

Programok
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 10. 17 óra: Hennafestő
tanfolyamot szervezünk
kezdőknek kiscsoportos
foglalkozás keretében. Az
intenzív, 1,5 órás foglalkozáson
a résztvevők elsajátíthatják a
hennafestés művészetének
alapjait, megismerkedhetnek
a henna történetével, az
egyes kultúrákban betöltött
szerepével, a különböző
stílusokkal, motívumokkal,
és betekintést nyerhetnek a
hennapaszta készítésének titkos
receptjeibe. Részvételi díj: 6500
Ft/2 alkalom.
Május 11. 11 óra: A tavasz
virágai – Tóth Ila amatőr festő
kiállításának megnyitója. A
belépés díjtalan.
Május 18. 15 óra: Életmód
klub az L-Térő Alapítvány
szervezésében. Tervezett
témák: kötelező védőoltások,
ringatóterápia. A belépés
ingyenes.
Május 25. 16 óra: Magyar
táncház gyermekeknek.
Zene: Túri András és barátai.
Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Május 25. 17.30: Kézművesfoglalkozás Gattyán Ágnes népi
iparművész vezetésével
Május 25. 19 óra: Magyar
táncház felnőtteknek. Zene: Túri
András és barátai. Belépőjegy:
500 Ft.
Május 26. 11 óra: Gyermeknapi
rendezvény
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Május 11. 8 óra: Mozgásvarázs
– ovis olimpiai vetélkedő
Május 12. 8 óra: az Omega
Pünkösdi Gyülekezet
istentisztelete
Május 18. 8 óra: Birkózóverseny
Május 25. 16 óra: Kapocs-gála
Minden hétfőn és szerdán
9.20-tól Baba-dúdoló.
Belépőjegy: 300 Ft/család.
Minden szerdán 10.30-tól
Maszat-kuckó. Belépőjegy: 400
Ft/gyermek.
Lőrinci Sportcsarnok
Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 12. 9 órától: a SZAC
korfball-csapatainak bajnoki
mérkőzései
Május 17. 18 óra: FTC-PLERBudapest–Gyöngyös NB I-es
férfi kézilabda-mérkőzés a
bajnokság 5. helyéért
Május 25.: a Dohnányi Ernő
Zeneiskola gyermeknapi
hangversenye
Május 26. 16 óra: FTC-PLER–
Siklós NB I/B-s férfi kézilabdamérkőzés
Május 26. 18 óra: FKF
Astra–Pályavasút Győr női
futsal bajnoki mérkőzés
Június 1. 14 óra: Vörösmartytáncévzáró
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 10. 17 óra: Izgő-mozgó
klub – lovacska
Május 11. 11 óra: Társasjáték
klub
Május 15. 17 óra:
KézműveSzerda: Tavasz van,
gyönyörű! – szép papírvirágok
készítése
Május 16. 17 óra: Egészséges
életmód: Mi lakozik a
belekben? A bélrendszer
védelme, a bélflóra szerepe
és helyreállítása, pre- és
probiotikumok.
Május 21. 14 óra: a Szent
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub
összejövetele
Május 25. 11 óra: Társasjáték
klub

Május 28. 14 óra: a TájakKorok-Múzeumok Egyesület
irodalmi klubja
Május 30. 17 óra: Kultúrkör
– a Nyugat kényelme a Kelet
kényelme. Találkozás egy lelki
tanítómesterrel. Előadást tart
őszentsége Kesava Bhárati
Dász Goszvami.
Június 1. 11 óra:
Társasjáték klub
62 éven felüli olvasóink ingyen
internetezhetnek a könyvtárban!

szervezésében
Május 31.: „Költészet –
gyermek – játék” – zenés est
a Bókay Árpád Általános Iskola
szervezésében

Pestszentimrei
Könyvtár

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu,
pihgymuzeum18@gmail.com
Május 25. 16 óra: az Urbitális
Majális programsorozat
keretében kerületi helytörténeti
séta indul a Rózsa Művelődési
Ház elől. A részvétel ingyenes.
Május 31. 16 óra: az Angyalkert
program részeként szabadtéri
program a Bókay-kertben
A pusztától a parkvárosig
címmel állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület
története.
Nyitva tartás: hétfőtől
csütörtökig 9 és 15 óra,
pénteken 9 és 14 óra között.
Iskolai szünetek idején a
bejárati ajtó zárva lehet, ezért
ebben az időben előzetes
bejelentkezést kérünk.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Május 15. 15 órától: Origami –
ugróbéka készítése
Május 17. 14 órától: Horgolás
Május 17. 17 óra: Bábszínház
Június 5. 14 órától:
Meglepetés!
Május hónapban Takács Zsóka
tűzzománc-kiállítása látható a
könyvtárban.
Galéria 18
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
Május 14. 17 óra: a Szalinkáné
Kiss Lenke Erdélyről készült
olajfestményeit bemutató
kiállítás megnyitója
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 9. 14 óra: Fehér
asztalnál – NYÉVE-összejövetel
Május 10. 18 óra: Kabarétól
kabaréig – az Otthon Theatrum
előadásának nyilvános
főpróbája. Belépőjegy: 500 Ft.
Május 11. 8 óra: Baba-mama
holmik börzéje
Május 11. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Május 12. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Május 15. 18.45: Zumba Nikivel
Május 18. 8 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Május 19. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Május 22. 11 óra:
Ismeretterjesztő vetélkedő
Görögországról és
Lengyelországról – második
forduló
Május 22. 18 óra: Zumba
Nikivel
Május 24. 18 óra: Az élet egy
kabaré – bemutató előadás az
Otthon Theatrum művészeinek
fellépésével
Május 25. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Május 25. 17 óra: Foltomiglan
– a foltvarró kör találkozója
Május 26. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Május 27. 15 óra:
Diákolimpikonok köszöntése az
önkormányzat szervezésében
Május 28. 17 óra: Kreatív
munkák – a Havanna-csoport
kézműves körének kiállítása
Május 27. 17.30: a Trixián
tánciskola tanévzáró
gálaműsora
Május 29. 18.45: Zumba Nikivel
Május 30. 16 óra: Dr.
Zacher Gábor toxikológus
előadása a Vörösmarty iskola
szervezésében
Június 1. 16 óra: „Ha egy
rózsalevél” – operett-délután a
Marsai Dalkör szervezésében.
Zongorán kísér: Hegedüs Valér.
Június 2. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Június 5. 18.45: Zumba Nikivel
Városháza Díszterem
Városház utca 16.
Május 12. 17 óra: Tóth Róbert
Károly zongoraművész koncertje
Május 24. 18 óra: a Nyitnikék
Kamarakórus tanévzáró műsora
az Egyesített Bölcsődék

Út Galéria Alkotóház
Madách Imre utca 49.
Meseillusztrációk – Bódi Kati
képzőművész kiállítása
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Andrea Krisztina. Belépőjegy:
400 Ft.
Június 5. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek. Az
alapanyag biztosítása céljából
előzetes bejelentkezést kérünk.
Kastélydombi Általános Iskola
(Nemes utca 56–60.):
Május 25. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Belépőjegy: 500 Ft.
Bővebb információ
programjainkról, programjaink
helyszíneiről telefonon (2919202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen
kérhető az Imre-Pont-irodában
(Bányai Júlia u. 23.).

Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
Bal 18
Üllői út 337.

Polgárok Háza
Üllői út 517.

(MSZP-székház)
Május 30. 17.30: Kibeszélő.
Meghívott vendég: Lengyel
László közgazdász, politológus,
a Pénzügykutató Zrt. elnöke.
Tervezett témák: Földbotrány,
devizatartalék. Külföldi
magyar bankbetétek: annyi a
megtakarításoknak?
Rezsicsökkentéses agymosás.
„Add be és csinálok belőle
törvényt!” - Orbán és a
hatalomfelfogás. Mit mutatnak
a valós gazdasági adatok?
Tényleg erősödik a Fidesz?
A belépés ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

A Polgárok Háza nyitva
tartása: szerdán 9–14 óra
között. A jogi tanácsadás
szünetel.

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Május 11–12-én – a Múzeumok
majálisán – a Nemzeti Múzeum
kertjébe várjuk az érdeklődőket
szabadtéri programjainkra.
Május 11-én, 18-án, 31-én és
június 5-én a Múzeumsarok
kiállítóterem zárva lesz.
A Múzeumsarok kiállítóterem
nyitva tartása: keddtől
szombatig 14 és 18 óra között.
A szabadtéri programok napjain
a kiállítóterem zárva tart.
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ
(Címer utca 88.):
Május 21. 18 óra:
Tudatos életmód klub –
boldogságtréning. Előadó:
Borszéki Ferenc. Belépőjegy:
400 Ft.
Május 22. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek. Az
alapanyag biztosítása céljából
előzetes bejelentkezést kérünk.
Június 4. 18 óra: Tudatos
életmód klub – a MAG mániái,
avagy a magyarság és a magyar
nyelv csodái. Előadó: Szabó

Vásári komédiások, bohócok, vidámpark nélkül elképzelhetetlen egy gyermeknap. A Bókay-kert május 26-i
rendezvényén még ennél is színesebb program várja a
családokat, kicsiket és nagyokat.

Imre-Pont
Bányai Júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
10–19 óráig, szombaton 9–12
óráig a PIK Ház felújítása alatt a
fenti címen!
Május 9. 17 óra: Jogi
tanácsadás. Előzetes
bejelentkezést kérünk.
Május 13-án KRESZtanfolyamot indítunk.
Jelentkezni az Imre-Pont
elérhetőségein lehet.
Május 17. 17 óra: Barangoló kör
Május 23. 17 óra: Jogi
tanácsadás. Előzetes
bejelentkezést kérünk.
Május 31. 17 óra: Barangoló
kör
Tervezett nyári táborok:
képzőművész tábor, kreatív
kézműves tábor, helytörténeti
tábor. A táborokról érdeklődni,
valamint előzetesen jelentkezni
a PIK-ház és az Imre-Pont
elérhetőségein lehet.
A Barangoló kör
összejöveteleivel kapcsolatban
bővebb információ a www.
pikhaz.hu honlapon és
a 06-30-350-3266-os
telefonszámon Reiman
Katalinnál kérhető. Július–
augusztusban a Barangoló kör
nyári szünetet tart. A túrák
szeptembertől újra indulnak.
Internet, fax, fénymásolás,
szkennelés, nyomtatás.
Hétfőnként 13–18 óráig
családsegítő szolgálat,
szerdánként 15–17 óráig
fogyasztóvédelmi tanácsadás,
csütörtökön 17 órától
kézimunka szakkör, hétfő–
szerda–péntek 17 órától
KRESZ-tanfolyam.

Múzeumsarok
kiállítóterem

Gyermeknap
a Bókay-kertben

NATIK – Nők a XVIII.
kerületért Alapítvány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0666
Július 12–16. között erdélyi
kirándulást szervezünk. A
kirándulás középpontjában
a Gyergyóremetei
Falunapok állnak, amelyre
idén 11. alkalommal
látogat el az alapítványunk
– sok egyéb látnivaló
beiktatásával. Érdeklődés
és jelentkezés a 295-0666,
a 06-20-524-3043 vagy
a 06-20-943-6071-es
telefonszámon.
Téglagyári Megálló
Üllői út 453.
Telefon: 950-0427, 06-20576-9655
Május 10. 20 óra: Vörös Istvánkoncert
Május 11. 21 óra: Salsa-est
Május 18. 20 óra: Király L.
Norbi a Téglagyári Megállóban!
Élőzenés bemutatkozó koncert.
Május 25. 22 óra: Karaokeparti
A belépőjegyek áráról
a Téglagyári Megálló
elérhetőségein lehet érdeklődni.

A legkisebbek zenés utazást tehetnek Bohóciába a Pom-Pom együttessel. Ott lesznek a rendezvényen a Langaléta Garabonciások is,
akik vásári komédiával szórakoztatják a közönséget, és lesz gyermekmusical-bemutató is.
A színpadon fellépnek a kerület különböző amatőr együttesei,
sztárvendégként az Anti Fitness Club ad koncertet, a Botafogónak
köszönhetően pedig táncra is perdülhetünk.
Természetesen az ilyenkor szokásos vásári sokadalom sem maradhat ki a programból. A vidámpark, az állatsimogató és a kézműves falu egyaránt jó szórakozást kínál a gyerekeknek, akárcsak a
kutyás bemutatók. Főleg a kisebb és nagyobb fiúk örömére egy tűzoltóautó és egy munkagép-kiállítás is várja majd az érdeklődőket.
A szervezők – a műsorváltozás jogát fenntartva – szeretettel látnak
mindenkit a Bókay-kert gyermeknapi rendezvényén.

Jön az expressz
Pestszentimrén a Szent Imre expressz nosztalgiavonat 10.33 órai érkezésével kezdődik a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság május 26-i programja.
Az imrei állomáson fúvószenekar fogadja a Nyugati pályaudvarról
érkező szerelvényt, az állomás épületében pedig ezen a napon vasúttörténeti kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. Itt első napos
bélyegzéssel emléklapok, tárgyak is vásárolhatók lesznek.
A Magyar Posta erre az alkalomra képeslapot jelentet meg, amelyen Pestszentimre nevezetességei láthatók.
– Május 26. egyben a hősök napja is, ezért a Hősök terén koszorúzás lesz az első és második világháborús emlékműnél – mondta
Pándy Tamás, a történeti társaság elnöke.
A gyermeknapi program keretében a tervek szerint a Pintér Kálmán Szakrendelő mögötti parkolóban a kisállatsimogató mellett bemutatkozik a rendőrség és a tűzoltóság is. A gyerekeket ezenkívül
ingyenes ugrálóvár és csúszda várja majd.
A fellépők között ott lesz Kökényessy Ági, a Madách Színház művésze, Maksa Zoltán humorista, a Bitangok rockzenekar és a Perge
Blues Band. A nosztalgiavonattal kapcsolatos további információt
és az utazáshoz szükséges bónt – aminek az ára az ebédet is tartalmazza – a 06-70-220-3771-es telefonszámon lehet kérni.

Kerékpáros
túra Lőrincen

Első alkalommal vehetnek részt a vállalkozó kedvű kerékpárosok a Pestszentlőrinci kör elnevezésű teljesítménytúrán. A május 25-i rendezvényen három távot
lehet teljesíteni, így az idősebbek, a gyerekek és a hétköznapokban ritkábban biciklizők is könnyedén találnak teljesíthető kihívást.
– Hagyományteremtő céllal szervezzük a túrát, és szeretnénk minden tavasszal megismételni – mondta Kőszegi János önkormányzati
képviselő, az esemény egyik szervezője.
A résztvevők a Május 1. térről indulnak, és oda is érkeznek vis�sza. A távok: 66, 48, illetve 8 kilométer.
– Akik személygépkocsival érkeznek, könnyen parkolhatnak a
Május 1. téren és a környező utcákban, és a csomagokra tudunk vigyázni – mondta Ladoniczky Ferenc, a túra másik szervezője.
Minden résztvevő itinert kap a teljesítendő útvonalról, a vis�szaérkezés után pedig emléklapot és kitűzőt. Két ellenőrző ponton
csokoládé, szőlőcukor, banán és ital várja őket. A 66 kilométeres
távon az egyik frissítő állomás Ócsán lesz, ahol az érdeklődők megtekinthetik a méltatlanul kevéssé ismert Árpád kori templomot és a
tájházat. A pihenés után Üllő, Gyömrő, Maglód és Ecser települések
érintésével jutnak el a bringások Vecsésre. Innen már kerékpárút
vezet a Május 1. téri célállomáshoz. A szintidő 8 óra.
A 48 km-es útvonal: Pestszentlőrinc–Ócsa–Pestszentlőrinc, a 8
km pedig: Május 1. tér–Gerely utcai sporttelep–Hősök tere–Bókaykert–Péterhalmi erdő–Alacska-lakótelep–Május 1. tér.
A túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
janoskoszegi@t-online.hu e-mail címen. További részletek a
www.4seasonsiikola.hu honlapon érhetők el.
A nevezési díj 700 forint, amit a Pestszentlőrinci Turisztikai és
Szabadidősport Egyesület számlájára (Pátria Takarékszövetkezet,
65100118-10026706) lehet átutalni. A helyszíni nevezés 900 forint.
➜ P. A.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Az ötödik helyezés azt jelentené, hogy betartották, amit ígértek Sport
Május közepén néhány nap alatt minden eldőlhet

Gyöngyös nem
ragyoghat

játékosát a fontos találkozótól.
Ezzel, ha nem is alapjaiban, de
jelentősen megváltoztatta azt a
taktikát, amivel Zsiga a pályára küldhette a fiait. Keseregni
azonban már fölösleges ezen, a
tényeket, még ha azok jogosságán lehet is vitatkozni, tudomásul kellett venni a lőrinci visszavágón.
Persze egy csapat csak akkor nevezhető egységesnek, ha
túl tudja tenni magát a váratlan
dolgokon és a sikertelenségen.
Ezt bizonyíthatja május 17-én a
fővárosi együttes, ugyanis akkor vívja az első összecsapását a
bajnokság 5. helyéért.
Ezúttal az FTC-PLER otthonában lesz az első találkozó, ami
azért kedvező, mert egy esetleges harmadik, mindent eldöntő
összecsapás helyszíne ismét a
kerület lenne.
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Aranyérmek
az ob-ról, Kiss
Szofi hazajött
Boldog hangon, csupa jó hírről számolt be a kerületi
H2O
szinkronúszó
szakosztály
vezetőedzője,
az egykori olimpikon, Hámori Zsuzsa. Az utóbbi
néhány hónapban kiderült: „él” a szakosztály, erős
az utánpótlása, ami szép sikereket eredményezett
az országos bajnokságon.

A betartott
szó…
Az edző azonban nem három,
hanem csak két felvonásos színdarabot akar látni.
– Nem szeretném, ha készülnünk kellene egy harmadik
meccsre is. Hazai pályán kötelező a győzelem, és ismerve az
ellenfelet, úgy gondolom, hogy
Gyöngyösön is képesek leszünk
győzelemre. Mondom ezt úgy,
hogy tisztában vagyok az ellenfél erejével, s egy pillanatig sem
becsülöm azt le.
Az 5. helyezés megszerzése után büszkén mondhatná
el a csapat – a szakmai stábbal
együtt –, hogy megcselekedte azt, amit még tavaly nyáron
megígért, ők betartották a szavukat…

Remélhetően, a Gyöngyös ellen hatásosabbak lesznek a vezetőedző, Zsiga Gyula intelmei

�

A Tatabánya elleni két vereség azt jelentette,
hogy az FTC-PLER kézilabdacsapat nem jutott
be a négy közé, így csak az ötödik helyet (az
eredeti célkitűzést) érheti el az NB I-es bajnokságban.
Az ellenfél a Gyöngyös lesz, mégpedig május 17-én
és 22-én. A játékosok már javában készülnek arra,
hogy a szezon elején megcélzott helyezést elérjék.
Ha mérlegre tesszük a Tatabánya elleni második találkozót,
vitathatatlan, hogy ezúttal a hazai pálya nem jelentett előnyt a
zöld-fekete együttesnek. Nem
így az idegenben megvívott első
meccs. Igaz, kétgólos vereséget
szenvedtek Lendvayék, mégis
abban a találkozóban volt több,
abban jobban benne volt a győzelem lehetősége.

Egy félidős
teljesítmények
Zsiga Gyula, túljutva a két meccs
stresszén és feltehetően bánatán,

úgy fogalmazott, hogy az utolsó percek hibái miatt ment el
a találkozó, miközben ötvenöt
percen át kitűnően helytállt a
csapat a Földi Imre Sportcsarnokban.
– A visszavágón sajnos más
volt a helyzet. Az első és a második félidőben is akadtak jó,
kedvező momentumok, ám ez
a kettősség végig uralta a játékunkat, s egy erős ellenfélnek
nem adhat senki ekkora előnyt.
Jellemző volt, hogy a Tatabánya
mindig akkor ugrott meg, amikor kezdtünk felzárkózni, amikor a közelükbe értünk.

A mesteredző elismerte, hogy
nem ez volt az év meccse a csapata számára, ennél többet kellett volna nyújtani támadásban
is, védekezésben is.
– A Bányászban azon a napon volt két játékos, aki szuper
teljesítményt nyújtott. Diaz és
Lele ellenállhatatlan volt, különösen az utóbbiról lehet és kell
dicsérő jelzőket mondani. Ezzel szemben nálunk, hogy úgy
mondjam, egy félidős teljesítmények voltak, ami kevésnek
bizonyult.

„Rögtönítélő
bíróság”
Ami viszont nagyon is messze
állt a fair play-től, az az volt,
ahogyan Laurencz Szabolccsal
és ezáltal a csapatunkkal kibabráltak. Különösen az volt felháborító, hogy a délutáni mérkőzés
előtt néhány órával hozta meg az
ítéletét a „rögtönítélő bíróság”, s
tiltotta el a PLER egyik kulcs-

Az NBI/B-ben
játszó ifjúsági csapatunk
csupán egy ponttal,
döntetlennel tért haza a
másodosztályú bajnokságban megrendezett
győri mérkőzéséről. A nem
titkoltan aranyéremért
küzdő együttes a Tatáról
elhozott két fontos pont
után Győrben is a győzelem reményében lépett
pályára. Az első félidő
után még élt a remény, a
csapat négygólos előnnyel
várhatta folytatást. A
végjátékra azonban –
akárcsak a felnőtt férfiak
tatabányai rájátszásánál
– elfogyott a tudomány,
s 24-24, vagyis iksz lett
a vége. Ez az elhullajtott
pont sokat számíthat a
végelszámoláskor.

Junior korosztály, alapszakasz
Győr, Egyetemi Csarnok:
Győr–FTC-PLER Budapest II
24-24 (14-18)

Mintha egy másik Hámori
Zsuzsa szólt volna bele a telefonba… Jogos az optimista
hang és az öröm, mert az elmúlt év végén még sok-sok
gonddal küszködő szakosztály
aranyakat nyert a gyermek és
junior országos bajnokságon.

Nem „kutyaütők”
között
„Gondok voltak, és gyanítom,
lesznek is, de ezek helyett inkább azt valljuk, hogy dolgozni kell, mert ezzel többet érünk
el, mint a siránkozással. Nagy
örömömre, s gondolom, a szülőkére is, elmondhatom, hogy
a két héttel ezelőtti gyermek
és junior országos bajnokságon mindkét korosztály csapataranya a mi medencénkbe
került, mindkét bajnoki címet
elhoztuk, ami azt jelenti, hogy
igenis létezik, méghozzá nem
is közepes szinten, az utánpótlásunk.”
Ráadásul nem is „kutyaütő”
mezőnyben nyertek a vizesek,
hiszen a juniorok között orosz,
svéd és osztrák szinkronosok
is tempóztak. Őket – különösen az oroszokat – megelőzni
pedig nem kis tett.

Irány Poznan!

Az örömre okot adó gondolatoknak még távolról sincs
vége, mert a vezetőedző két
tanítványa is készülhet a lengyelországi Poznanban júniusban rendezendő kontinensbajnokságra.
„Czegle Fanni és Schwarz
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Figyelem, itt vannak a Balczó-utódok!
Még csak pár hónapos az „újszülött”, de már felhívta magára a figyelmet. A Lőrinc
2000 SE új szakosztálya nem más, mint az egyik legsikeresebb sportágunk, az öttusa. A nyolc fordulóból álló Magyar Kupa-versenysorozat második állomását április
utolsó hétvégéjén rendezték meg a Malév-pályán – három szépen csillogó lőrinci
éremmel.
Eszes János, a Lőrinc 2000 SE elnöke és edzője
joggal lehet büszke a mai napig is legnagyobb
magyar öttusázónak tartott, az 1972-es müncheni játékokon aranyérmet nyerő Balczó András reménybeli utódaira.
Ezúttal a legkisebbek, a nyolcévesek értek el
szép sikereket a Magyar Kupa-versenysorozat
második állomásán, amelynek a Malév-pálya
adott otthont.
A lőrinci klub legfiatalabb tusázói a koruknál fogva egyelőre még nem öt-, csak kéttusában
állhattak rajthoz.
– Amolyan felvezetés, ráhangolás volt ez a
kicsiknek, akik a két „legegyszerűbb” tusában,
a futásban és az úszásban mérték össze az erejüket. Ebben a sportágban a fokozatosság elve

különösen fontos, nehogy bármelyiküket is idő
előtt érje kudarc, mert akkor pontosan az ellenkezőjét érjük annak, amit szeretnénk – mondta
Eszes János, aki, mint úszóedző, természetesen
részt vett a gyerekek felkészítésében, így aztán
őt is dicséri az MK-szereplés.
A gyerkőcök kiválóan szerepeltek, a dobogó mindhárom fokára felállhattak. Arannyal,
ezüsttel és bronzzal zárták a napot.
– Pihenésre nem sok idejük lesz, mert május
17-én Monoron ismét bizonyítani kell a felkészültségüket, amikor az MK-sorozat harmadik
állomásán állnak rajthoz.
A sikeres kezdés után érthető, hogy az elnökedző már az összetett verseny dobogóján látja a
Balczó-utódokat.

Anett a páros bajnoki sikerével bekerült az Eb-csapatba,
ami azt jelenti, hogy most sem
marad H20-s sportoló nélkül
a válogatott. Ráadásul Anett
medencébe száll az egyéni
versenyben is. Meg tudja mutatni magát az ellenfeleknek és
a pontozóknak, ami ebben a
korosztályban már rendkívül
fontos.”
Jó híreket mondott a vezetőedző a londoni olimpián
részt vevő Kiss Szofiról is, aki
fél évet az Egyesült Államokban töltött. A kiváló tehetségű
lányka hazajött, részben, hogy
egy darabig itthon készüljön,
részben, hogy letegye az érettségi vizsgáját, hiszen betölti a
18. életévét.
„Szofi napi edzésekkel készül. Úgy veszem észre, hogy
az egyébként is meglévő profi
szemléletének csak jót tett az a
néhány hónap, amit Walnutban
töltött. Ahogy tudom, kiváló
körülmények között edzhetett,
minden segítséget megkapott,
s ő élt is ezzel.”

Minden róluk
szól…”
Elmondta Hámori Zsuzsa azt
is, hogy ezzel az „amerikai
áttöréssel” akár az egyesület
is jól járhat, mert a Szofi által
is felvett kapcsolat révén a lőrinci szinkronosoknak lehetőségük nyílhat arra, hogy az
Egyesült Államokban edzőtáborozzanak.
Szofi jelenleg a Margit-szigeti Hajós Alfréd uszodában
edz Hámori Zsuzsával, mert
vitathatatlanul ott a legjobbak a körülmények a szakmai
munkához, és viszonylag olcsó
a pályabérlés is.
A vezetőedző hangsúlyozta, hogy amikor nyakig ültek
a gondokban, akkor is előre
tekintett, mivel azt tartja az
egyetlen járható útnak, hogy „a
gyerekekre, a szinkronúszókra
kell figyelni, mert minden róluk szól”.
Hirdetés
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A véletlen terelte a sajátos nevelési igényű gyerekek felé

�

Magas rangú
szakmai kitüntetéssel, az Akócsi
Ágnes-díjjal ismerte
el Petus Márta több
évtizedes munkáját
a Magyar Bölcsődék
Egyesülete. A szakember a sajátos nevelési
igényű gyermekek
korai gyógypedagógiai
fejlesztését, gondozását végző, a bölcsődei
integrációjukat segítő
intézmény integrációs
koordinátoraként dolgozik a kerületünkben.

Egy Down-szindrómás
kisfiúval kezdődött
Szakmai díj Petus Márta több évtizedes munkájáért

Az integrációs koordinátor
hosszú ideje publikál is a szóban forgó témában, részt vesz a
szakmai utánpótlás képzésében,
továbbképzésében és szakmai
programok kidolgozásában is.

Kerékgyártó György		
− A pályám elején nem gondoltam, hogy fogyatékkal élő
gyerekekkel foglalkozom majd.
Tulajdonképpen a véletlennek
köszönhetem, hogy rátaláltam
erre a területre. Kisgyermeknevelőként csaknem harminc éve
egy Down-szindrómás kisfiút
vettek fel a csoportomba. A vele
kialakult kapcsolatom, az ő csoportba történő beilleszkedése, a
vele való törődés keltette fel bennem a vágyat arra, hogy hozzá
hasonló, megkésett fejlődésű
gyermekek bölcsődei gondozásával-nevelésével foglalkozzam.
Erre 1986-tól nyílt lehetőségem,
amikor elindult az akkori Bölcsődék Országos Módszertani
Intézete (BOMI) által vezetett
hároméves kísérlet.

Úttörő kerület

E program célja azoknak a szakmai, tárgyi feltételeknek a kidolgozása volt, amelyek megalapozzák a bölcsődében is végezhető
korai gyógypedagógiai fejlesztést-gondozást − emlékezett
vissza a kezdetekre Petus Márta,
aki a XVIII. kerületben a Fecskefészek bölcsőde épületében
működő, a korai fejlesztést-gondozást végző munkacsoport tagjaként mint integrációs koordinátor fogja össze ezt a munkát.
A sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésének régi
hagyománya van a kerületünkben. Pestszentlőrincen az elsők
között alakult ilyen intézmény.
Modellértékű volt az a szerve-

Petus Márta küzdelmét a fogyatékkal élő apróságokért rangos díjjal ismerték el
zeti struktúra és a feladatellátási
forma, amelyet 2001-től a Fecskefészek bölcsődében kialakított
részlegben valósítottak meg.
− 1995 óta folyik ilyen munka a kerületben – mesélte Petus
Márta. – Az első hat évben a
Hétszínvirág bölcsőde adott otthont ennek a munkának. 2001ben a Fecskefészek bölcsődében
folytatta a munkáját a gyógypedagógusi csoport, amely 2012
végéig az Egyesített Bölcsődék
Intézményének egyik részlegeként működött. Büszkék lehetünk arra, hogy a kerület úttörő volt a korai fejlesztő munka
megalapozásában, és arra is,
hogy az önkormányzat mindig

komoly segítséget adott a háttér-infrastruktúra megteremtéséhez.

Korai fejlesztés

A korai fejlesztő munka egyik
fontos része a bölcsődei integráció. Ez azt jelenti, hogy a sajátos
nevelési igényű gyermekekkel
nem egy speciális intézményben, elkülönítetten foglalkoznak, hanem a bölcsődében a
többi társukkal együtt játszhatnak, tanulhatják meg a különböző szabályokat, az együttműködés lehetőségeit, az önállóság,
az „önkiszolgálás” örömét. Ez
a módszer több dologban segíti a gyerekeket és a szülőket is.

Egyrészt a sajátos nevelési igényű gyerekekre jótékonyan hat a
többiek „húzó hatása”, valamint
ők és az átlagos nevelési igényű
gyermekek már korán megtanulnak egymás mellett, egymást
megértve és segítve élni. Másrészt az intézmény szakembereinek felkészültsége lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek
személyre szabott fejlesztésben
részesüljenek. A szakemberek
ugyanakkor a szülőket is tudják
támogatni például tanácsadással, pszichológus bevonásával,
szülőcsoport és esetmegbeszélő
csoport összehívásával.
A Fecskefészek bölcsődében
működő korai fejlesztő részle-

get, az ott dolgozók munkáját
tíz éve irányítja komoly sikerrel
Petus Márta.

Csak négyen
kaphatják
A Magyar Bölcsődék Egyesülete 1997-ben alapította az Akócsi
Ágnes-díjat, amelyet évente négy
szakember kaphat meg a bölcsődei területen felmutatott kiemelkedő teljesítményéért.
− Megtisztelő, hogy ezt a díjat
átvehettem – mutatta meg a plakettet és az oklevelet Petus Márta. – Ezzel nem egy év munkáját,
hanem az elmúlt 35 évem teljesítményét ismerte el az egyesület.

Akócsi Ágnes
öröksége
Akócsi Ágnes 1926.
január 26-án született
Szegeden. A Szegedi
Állami Leánygimnáziumba járt, majd
a Budapesti Állami
Óvónőképzőben tett
képesítővizsgát.
Pályáját óvónőként
kezdte. 1946-ban
került a Népjóléti
Minisztériumba. 1951től gyermek-egészségügyi területen,
a kisdedóvás-ügyi
osztályon dolgozott.
Így került kapcsolatba
a bölcsődékkel, amely
intézmény fejlesztésében mind mennyiségi,
mind minőségi értelemben nagy szerepet
játszott. Munkája
nyomán született meg
a hatvanas években
a bölcsődék építésével, berendezésével,
felszerelésével, a
személyi és tárgyi feltételek kidolgozásával
és megvalósításával
kapcsolatos komplex
bölcsődei koncepció.
Az ő nevéhez fűződik a mai bölcsődék
alapdokumentumainak, a szervezeti és
működési szabályoknak, a szakmai munka
feltételrendszerének a
kidolgozása is.
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A Főnök szigorú szeretete elkísér és tanít…

A 77 éves korában elhunyt Hartai Sándort, kerületünk díszpolgárát, címzetes
igazgatót május 1-jén búcsúztatták a
Karinthy Frigyes Gimnáziumban.

Hartai Sándor élete utolsó napjáig, még a kórházi
ágyról is érdeklődő figyelemmel kísérte az iskola
ügyeit.

Hartai Sándor 1986-tól – az intézmény megalapításától – a nyugdíjba vonulásáig vezette a Karinthy gimnáziumot. „A legnagyobb örömünk az
volt, amikor az első nemzetközi érettségit tett osztályunk eredményhirdetésén kiderült, hogy a világ legjobb tanulmányi eredményi átlagát érték el
iskolánk tanulói. Még a tanév elején elhatároztam,
hogy nyugdíjba megyek, tekintettel a hatvanöt
és fél éves koromra fáradt vagyok, és itt vannak
a fiatalok, akiknek lehetőséget kell adni. Öt munkahelyem volt, tulajdonképpen mindegyikre kellemesen gondolok vissza, de a legkedvesebb emlékekkel a Karinthyból távozom…” – nyilatkozta
2001-es nyugdíjba vonulásakor a Városképnek.
Nagy eseménynek számított az iskola életében,
amikor Bill Gates és az akkori oktatási miniszter,
Fodor Gábor ott kötött megállapodást a hazai iskolai számítógépes rendszerek fejlesztésének támogatásáról.

– Főnöknek szólítottuk sokan akkor is, amikor
már nem ő volt az igazgató – emlékezett vissza
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, a Karinthy gimnázium művésztanára. – Szinte ugyanannyit volt
a suliban, mint aktív korában, és sokirányú szakmai és vezetői tapasztalatával, nagy emberismeretével ott segített, ahol csak tudott. Bár fukaron
bánt a dicsérettel, tudtuk, hogy rendben mennek a
dolgok, meg van elégedve a munkánkkal, s a kocsi
jó felé tart… Csípős humorral igazította el az embereket, de kiállt értük, és mindent megtett „az ő
iskolájáért”. Büszke volt a kiválóan teljesítő, nagy
hazai és nemzetközi sikereket elérő tanárokra és
diákokra. Fáradhatatlan volt, ha a munkáról, az
iskoláról volt szó.
– Sokszor zsémbelt a rajzosok „különcsége” és
a rajzterem túl ingergazdag környezete miatt, de
néha kiderült, hogy széltében-hosszában dicsérte
a gyerekeket. Minden kedves látogatónak egy-egy
szép akvarellt, rajzot, grafikát adott ajándékba, s
bevitte őket a rajzterembe, hogy lássák, nekünk
ilyen is van… A Főnök szigorú szeretete elkísér és
tanít mindnyájunkat.
➜ Fülep Erzsébet

Országos ismertség

– Biztos kézzel és kiváló emberismerettel kiválasztott munkatársaival olyan szellemi műhely
megformálásában játszott vezető szerepet, amely
megalapozta azt, hogy a város peremén lévő Thököly úti Állami Gimnáziumból pár év alatt az országosan ismert és elismert Karinthy Frigyes Két
Tanítási Nyelvű Gimnázium fejlődjön ki – mondta Hutai László, a Karinthy gimnázium jelenlegi
igazgatója. – Ha csak tehette, nyugdíjba vonulása
után is minden héten eljött az iskolába. Szeretettel vártuk őt, és mindig számíthattunk a tudására, a tanácsaira, a tapasztalataira. Szokása szerint
csendben elüldögélt a titkárságon vagy a tanári szobában, elbeszélgetve a hozzá fordulókkal.

A Főnök

Elismerések
Hartai Sándort munkája elismeréséül 1996-ban Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
1998-ban Budapestért díjjal jutalmazták, 2001-ben PestszentlőrincPestszentimre díszpolgárává
választották, és címzetes igazgatói
címet kapott.
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