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PArKŐrség

A kerületi játszótereken és parkokban 
előforduló rongálások megelőzése 
érdekében parkőri szolgálatot hozott 
létre az önkormányzat városüzemeltető 
cége. a városgazda zrt. 12 munkatársa 
hat forgalmas helyen ügyel a rendre. 
a parkőrök szükség esetén kérhetik a 
szolgálattal közvetlen kapcsolatban álló 
közterület-felügyelet vagy a rendőrség 
segítségét.

MAJáLisoK

Vásár és sztárok a Bókay-kertben, 
traktorok a Gyöngyvirág utcában. a 
nagy kerületi majálisra idén május 1-jén 
is a Bókay-kertben gyűltek össze a 
kerületiek, s közülük sokan átlátogattak 
a Gépmajálisra is az új tündérkertbe. 
a néha esővel riogató, de felejthe-
tetlen nap színes programkínálatát a 
Bókayban dj dominique és az apostol 
produkciója zárta. 

táBorKínáLAt

Mérsékelt áron és tartalmasan tölthetik 
a nyarat vagy annak egy részét azok a 
gyerekek, akik a Bókay-kerti napkö-
zis tábort választják. a programokat 
ki-ki személyre szabhatja magának, ha 
valami különlegesre vágyik. a napközis 
tábor mellett számos intézmény szervez 
a diákoknak tartalmas egyhetes progra-
mot, amelyet részletes összeállításunk-
ban ismertetünk.  

gyErünK A szABAdBA!

Már hagyomány, hogy május elejétől 
minden hétvégén gazdag program-    
kínálat várja a kerületieket. a következő 
időszakban családi napokon, gyalogos 
és kerékpártúrákon tölthetik tartal-
masan a szabadidőt. a hónap végén 
pestszentlőrincen és pestszentimrén is 
izgalmas gyermeknapot szerveznek a 
legkisebbeknek, míg a június a három-
napos vasvári-fesztivállal indul.     

KutyáLKodtAK

Negyedik alkalommal adtak számot a 
kutyák a tudásukról, az idomítottsá-
gukról és a szépségükről május 9-én a 
Bókay-kertben. nagy volt az érdeklődés 
a Kutyás sportízelítő iránt, hiszen száz-
nál több négylábú és sok-sok látogató 
kereste fel a kertet. a különlegessé-
get pedig egy háziasított csehszlovák 
(sic!) farkas jelentette, amelyben igazi 
farkasvér csörgedezik.

5. oldal 8–9. oldal 14–15. oldal 16. oldal2. oldal

� Két helyszínen, 
a kerület két nagy 
sportcsarnoká-

ban vehettek át ismét 
tartós élelmiszerekből 
álló csomagot a 65 
évnél idősebb kerületi 
lakosok. az akció iránt 
érdeklődők száma évről 
évre egyre nő.

kerékgyártó györgy  

– Tessék ide jönni, itt nem kell 
sorban állni – mondta egy se-
gítőkész férfi a kicsivel hetven 
fölött járó Ilonka néninek, aki 
egyedül, egy kis kerekes bevá-
sárlószatyorral érkezett a Lő-
rinci Sportcsarnokba. A segítség 
és a határozott irányítás elkelt, 
hiszen már az Üllői út és a Thö-
köly út sarkától hömpölyögtek 
azok a 65 évnél idősebb helyi 
lakosok, akik az önkormányzat 
háromnapos tartósélelmiszer-
osztására érkeztek a kezdőna-
pon, május 12-én. Sorban állni 
ennek ellenére nem kellett, mert 
a hosszú asztalnál tucatnyi segí-
tő adta át az előre összeállított 
csomagot az értesítő levél vagy a 
lakcímkártya ellenében.

a KözösséG 
összetart 
– Mindig fontosnak tartottuk, 
hogy az idősebbek iránti meg-
becsülésünket és tiszteletünket 
ne csak szavakban fejezzük ki, 
és hiszünk abban, hogy egy ösz-
szetartó közösség tagjai segítik 
egymást, megadják azt a támo-
gatást, amire a leginkább szük-
ség lehet. Ezért az önkormány-
zat évek óta kötelességének érzi, 
hogy a legkülönbözőbb eszkö-
zökkel támogassa az idősebb 
korosztályt. Az egyik ilyen esz-
köz az élelmiszercsomag, ame-
lyet bizonyára mindenki jól tud 
hasznosítani így húsvét után, 
pünkösd előtt – mondta Ughy 
Attila polgármester, aki Lévai 
István Zoltán alpolgármesterrel 
és Hunyadi István városigazga-
tóval együtt maga is osztotta a 
csomagokat az első napon.

Az akció egyébként nem kor-
látozódott Pestszentlőrincre: a 
május 14-ig tartó három napon 
át ugyanígy folyt, illetve fo-
lyik az osztás Pestszentimrén, a 
Sportkastélyban is.

mInden jó 
Helyre meGy
– Nagyjából húszezer ember 
jogosult a csomag átvételére, 
és több mint 17 ezren rendsze-
rint el is jönnek. Az ő számuk 
egyébként alkalomról alkalom-

ra nő – tájékoztatott a helyszí-
nen Holové Zsolt, a polgármes-
teri hivatal humánszolgáltatási 
irodájának vezetője. 

Az élelmiszerosztás az ön-
kormányzat régi hagyománya, 
legutóbb az adventi időszak-
ban vehettek át ilyen csomagot 
a 65 év fölötti kerületi lakosok. 
Az irodavezető elmondása sze-
rint az a tapasztalat, hogy az 
érdeklődők fele már az első na-
pon eljön – nyilván ennek volt 
köszönhető az első látásra is jól 
felmérhető élénk érdeklődés.

– Felkészültünk, az első 
napon 4500 csomaggal vár-

tuk a lőrincieket, és 2500-zal 
az imreieket. A teljes készletet 
egyébként 60–40 százalékos 
arányban osztottuk szét a na-
gyobb és a kisebb kerületrész 
között, de az érdeklődésnek 
megfelelően nagyon hamar át 
tudunk vinni nagyobb meny-

nyiséget is egyik helyről a 
másikra – magyarázta Holové 
Zsolt.

Az előre elkészített csoma-
gokba tésztát, lisztet és olajat 
tettek, továbbá – most először 
– kávét is. 

Mint az irodavezető el-

mondta, az esetleg megmaradó 
csomagok is jó helyre kerül-
nek: a Csibész Családvédelmi 
Központhoz, a hajléktalanokat 
gondozó Tiszta Forrás Ala-
pítványhoz és a NyéVE-hez, 
a Nyugdíjasok érdekvédelmi 
Egyesületéhez.

Indul 
a TeSzedd! 
A teszedd! szemét-
szedési akcióban részt 
vesz a kerületünk 
is. Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén május 
15-én két helyszínen 
találkoznak azok, akik 
hozzá akarnak járulni a 
tavaszi nagytakarítás-
hoz.  

magyarország idén is 
csatlakozik a let’s clean 
up europe!” (tisztítsuk 
meg európát!) elnevezésű 
összeurópai kezdeménye-
zéshez. az elmúlt években 
a teszedd! program a leg-
népszerűbb önkéntes hazai 
mozgalommá vált.
a zökkenőmentes lebo-
nyolításához a szervezők 
biztosítják a logisztikai 
hátteret, valamennyi helyi 
koordinátorhoz megfelelő 
mennyiségben juttatják el a 
szemétgyűjtéshez szük-
séges eszközöket (zsákot, 
védőkesztyűt, kötözőt), 
valamint megszervezik, 
hogy az összegyűjtött és 
halomba rakott szemetes-
zsákokat mindenhonnan 
elszállítsák. 
az idén a  hungarocontrol 
zrt., az ici zrt., a meteo 
Klinika, a rákosmenti 
mezei őrszolgálat és a 
XViii. kerületi Polgármesteri 
hivatal munkatársai is részt 
vesznek a kerületi szemét-
gyűjtésben. 
a hungarocontrol csatlako-
zási pontja az igló utca 33. 
előtt lesz. aki ide regiszt-
rált, azt május 15-én 9 
órakor várják a szervezők. 
a XViii. kerületi Polgármes-
teri hivatal munkatársai a 
Közdűlő utcai erdő bejá-
ratánál ugyancsak május 
15-én 9 órakor várják az 
önkénteseket.   
a teszedd! akció keretében 
az  építési-bontási törmelé-
ken, veszélyes hulladékon 
és zöldhulladékon kívül 
bármi gyűjthető, ami kézzel, 
kesztyűben biztonságosan 
szedhető és szállítható 
a zsákokban. mielőtt az 
önkéntesek elkezdik a sze-
métszedést, a helyi koordi-
nátor rövid tájékoztatót tart 
a biztonsági előírásokról, 
arról, hogy mire kell figyelni, 
hogy senkinek ne essen 
baja az akció közben. 

Bővebben a 3. oldalon

tartós élelmiszerek 20 ezer kerületi nyugdíjasnak 

Pünkösd 
JegyéBen 

ughy Attila polgármester fontosnak tartja, hogy a kerület összetartó közösség legyen, s ezt fejezi ki az élelmiszerosztás is

„mindig fontosnak tartottuk, hogy az idősebbek iránti megbecsülésünket és tiszteletünket 
ne csak szavakban fejezzük ki, és hiszünk abban, hogy egy összetartó közösség tagjai 
segítik egymást, megadják azt a támogatást, amire a leginkább szükség lehet. ezért az 
önkormányzat évek óta kötelességének érzi, hogy a legkülönbözőbb eszközökkel támo-
gassa az idősebb korosztályt” – fogalmazott ughy attila polgármester.
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2 Közélet Parkőrök vigyáznak a közterületek tisztaságára és rendjére

Puskás AttilA   

A parkőrök figyelmeztethetik 
a renitenskedőket, és szükség 
esetén kérhetik a szolgálattal 
közvetlen kapcsolatban álló 
közterület-felügyelet vagy a 
rendőrség segítségét.

Fontos 
a jelenlét
A parkőrség felállításának el-
sődleges célja az volt, hogy a 
folyamatos jelenléttel csök-
kentsék a vandálok károkozá-
sát.

– Szinte nincs olyan év-
szak, amikor ne jelenne meg 
hír vandál rongálásokról, 
játszóterek tönkretételéről, a 
növényzet kiszaggatásáról, el-
lopásáról. A károk helyreállí-

tására éves szinten több millió 
forintot fordít az önkormány-
zat – nyilatkozta a parkőrség 
felállítása kapcsán Lévai István 
Zoltán alpolgármester.

Az önkormányzat, illetve a 
városüzemeltető cég arra tö-
rekszik, hogy az adott terület 
lakosaival és az ott működő 
vállalkozásokkal korrekt kap-
csolat alakuljon ki, aminek 
révén bizalommal fordulnak a 

parkőri szolgálatot teljesítők-
höz a kérdéseikkel, panasza-
ikkal. 

Kedvező 
tapasztalat
Banyár László, a Városgazda 
Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta, hogy mivel külön anyagi 
forrás nem volt a parkőri szol-
gálat felállítására, a megoldást 
a közfoglalkoztatási program 
jelentette.

– Kiválasztottunk tizenkét 
embert, akik megfelelő oktatás 
után hat párt alkotva kezdték 
meg a munkát. Az áprilisi 20-i 
indulást követő rövid próba-
időszak tapasztalataiból kiin-

dulva alakítottuk ki a szolgá-
lat rendszerét, alkalmazkodva 
az eddigi rongálások jellemző 
időpontjaihoz. Az első tapasz-
talatok kedvezőek, sokak szá-
mára megnyugtató a parkőrök 
jelenléte.

A közterületi rongálások 
megelőzése mellett a park-
őrök feladatai közé tartozik 
többek között a hulladék-
gyűjtő edények állapotának, 
telítettségének ellenőrzése, a 
kutyasétáltatás szabályainak 
betartatása, az illegális sze-
métlerakás megakadályozása, 
a balesetveszélyes fák, ágak 
észlelése, jelentése, a vihar 
utáni állapotfelmérés és se-
gítségnyújtás a helyreállítást 
végzőknek.

Az önkormányzat reméli, 
hogy a kerületi lakosok tá-
mogatják a közterületek vé-
delméért tett erőfeszítéseket, 
és segítik a szolgálatot telje-
sítő parkőrök munkáját, akik 
szemmel tartják a parkok nö-
vényzetét, a zöldterületeket, 
az utcabútorokat, és folyama-
tos jelenlétükkel visszafogják 
a nemkívánatos viselkedést.

� a kerületi játszótereken és parkokban elő-
forduló rongálások megelőzése érdekében 
parkőri szolgálatot hozott létre az önkor-

mányzat városüzemeltető cége. a városgazda 
XvIII. kerület nonprofit zrt. 12 munkatársa hat 
forgalmas helyen ügyel a rendre.

Banyár lászló vezérigazgató és lévai istván Zoltán alpolgármester a helyszínen egyeztetett a parkőrökkel a tapasztalataikról 
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„Az A szép 
zöld gyep…”
Életre kelt egy régi szakma

A kerület országgyűlési 
képviselője

KucsáK LászLó

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

ingyenes
Jogi tAnácsAdás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PestsZentlőrinc-
PestsZentimre 

Polgármesteri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. HunyAdkürti sZilviA

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

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

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12

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

okmányirodák 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, K.: 
8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételeivel 
keresse az irodákat:

296-1400
Gyámhivatal:

dr. ternyák Péter lAJos
hivatalvezető

Okmányiroda:
BAier tiBor
irodavezető

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

köZJegyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZseBők Zoltán  
sZAkrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér kálmán  
sZAkrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrkAPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZBiZtonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák

ughy AttiLA

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

dr. LévAi istván zoLtán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

szArvAs AttiLA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAuEr FErEnc

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

csABAFi róBErt
fidesz–kdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JózsEF LAJos

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

FEhér gáBor

msZP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEncz istván
demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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

horváth zsóFiA

Párbeszéd magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐszEgi János
fidesz–kdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

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

MérŐ PétEr FErEnc

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

PEtrovAi LászLó
Párbeszéd magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

fidesz-kdnP
06-20-223-8919 
Minden hónap 1. szerdáján 17-18 óra 
között az Eötvös iskolában.

tóth KáLMán

fidesz–kdnP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

Az úJ szoLgáLAt hELyszínEi
a parkőri rendszer bevezetésével a városgazda egyelőre 
hat helyszínen igyekszik fenntartani a tisztaságot és a 
rendet.  a munkatársak pestszentlőrincen a lakatos-la-
kótelep egressy, tinódi és építő utca által határolt részén, 
a Hargita téren, a Barcika téren, a Kondor Béla sétányon, 
a Béke téren, pestszentimrén a Hősök terén és a vasút 
parkban teljesítenek szolgálatot. 

Az önkormányzat 2015. június 13-án, szombaton 
9-től 13 óráig újra lakossági veszélyeshulladék-gyűj-
tési akciót szervez a kerület négy pontján:

PEstszEntiMrén – a Hősök terén
PEstszEntLŐrincEn – a Rudawszky téren, a Havanna-
lakótelepen, a Kondor Béla Közösségi Ház előtt, a Martinovics 
téren
Kérjük a lakosokat, hogy a háztartásokban keletkezett veszé-
lyes hulladékot: 
– akkumulátort, elemet, elektromos és elektronikai hulladékot;
– lejárt szavatosságú gyógyszert;
– festéket, hígítót, növényvédő szert, fáradt olajat;
hozzák el a gyűjtőhelyekre, hogy elszállítás után szakszerű 
módon lehessen azt ártalmatlanítani. 

LAKOSSáGI
GyűjTéSI AKCIó!
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füleP erZséBet   

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
csaknem 40 négyzetkilométe-
ren helyezkedik el, amelynek 
igen jelentős része zöldterület, 
ezért is laknak itt szívesen az 
emberek.  ám ahhoz, hogy jól 
érezzük magunkat, szívesen 
sétáljunk a kerületben, az kell, 
hogy a közterületek, az erdős 
részek ne legyenek szemetesek, 
a lakótársaink ne szabadul-
janak meg illegálisan a ház-
tartásukban fölöslegessé vált 
dolgoktól, építési törmeléktől, 
zöldhulladéktól.

Az Országos Környezet-
védelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség Nemzeti Hulla-

dékgazdálkodási Igazgatósága 
ötödik alkalommal szervezi 
meg a TeSzedd! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért sze-
métgyűjtési akciót a Földműve-
lésügyi Minisztérium megbízá-
sából. Ennek keretében hazánk 
idén is csatlakozik a Let’s Clean 
Up Europe!” (Tisztítsuk meg 

Európát!) elnevezésű összeuró-
pai kezdeményezéshez.

Az elmúlt években a 
TeSzedd! program Magyaror-
szág legnagyobb, legnépszerűbb 
önkéntes mozgalmává nőtte ki 
magát, olyannyira, hogy egy 
héttel az eredetileg meghir-
detett határidő lejárta előtt a 
szervezőknek korlátozniuk kel-
lett a regisztráció lehetőségét. 
Már csak a meglévő találkozá-
si pontokhoz lehet csatlakozni 
egyénileg vagy csoportosan a 
www.teszedd.hu weboldalon, 
új találkozási pontok létreho-
zására nincs lehetőség.

Az akció minél zökkenő-
mentesebb lebonyolításához 
a szervezők biztosítják a lo-
gisztikai hátteret, valamennyi 
helyi koordinátorhoz megfe-
lelő mennyiségben juttatják 
el a szemétgyűjtéshez szüksé-
ges eszközöket (zsákot, védő-
kesztyűt, kötözőt), valamint 
megszervezik, hogy az össze-
gyűjtött és halomba rakott sze-
meteszsákokat mindenhonnan 
elszállítsák az azzal megbízott 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatók. 

CsúCseredmény
Dömötör István alpolgármes-
ter elmondta, hogy az előzetes 
regisztráció alapján rekordszá-
mú kerületi lakos csatlakozik 
a TeSzedd! mozgalomhoz. A 
megadott területek takarításá-
ra több csoport is jelentkezett, 
de ezt a kellemesnek mondható 
gondot igyekeznek koordiná-
cióval megoldani, hogy minél 
hatékonyabb legyen a munka. 
– Arra biztatok mindenkit, 
hogy ha kedvet érez hozzá, 
vegyen részt a szemétszedési 
akcióban – mondta az alpol-
gármester.  – Szerencsére a 
környezetünk a tizenöt évvel 
ezelőtti állapothoz képest sokat 
javult, de még mindig vannak, 
akik erdőbe, közterületre vi-
szik a szemetet, zöldhulladékot.  
Pedig ez utóbbit komposztál-
hatnák, vagy az önkormány-
zat ügyfélszolgálati irodájában 
beszerezhető hulladékzsákba 
tehetnék, és legálisan elszállít-
tathatnák. 

a parK nem 
szemétdomB!
Az alpolgármester bosszan-
tó példaként említette, hogy a 
Martinovics teret rendszeresen 
elcsúfítja a szeméthalom. Az 
önkormányzat időről időre el-
szállítja a hulladékot, kirakott 
tiltótáblát, de semmi foganatja. 

– Nem értem, hogy egye-
sek mit gondolnak, amikor a 
játszótéren, a pihenőparkban 
teszik le a hulladékot – mond-
ta felháborodottan. – Nagyon 
remélem, hogy előbb-utóbb 
tetten érjük az ilyen embereket, 
mert figyelőszolgálatot állítot-
tunk a környékre. és most üze-
nem azoknak, akiket ez érint, 
hogy példás büntetésre számít-
hatnak! 

a KerületI aKCIó
– Az idén a  HungaroControl 
Zrt., az ICI Zrt., a Meteo Kli-
nika, a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat és a XVIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal munka-
társai is részt vesznek  a sze-
métgyűjtésben – tájékoztatott 
Forgács Edit, az önkormányzat 
környezetvédelmi csoportjának  
ügyintézője. – A polgármesteri 
hivatal természetesen ez idő 
alatt is zavartalanul működik. 

Az ügyintéző nyílt talál-
kozási pontként jelölte meg a 
Közdűlő utcai erdő bejáratát, 
amelyhez azok is odamehet-
nek, akik nem regisztráltak a 
www.teszedd.hu weboldalon. 
A kerületi akcióról informá-
ció kérhető Forgács Edittől 
telefonon vagy e-mailben: 296-
1300/1342, forgacs@bp18.hu. 

Mit LEhEt 
gyűJtEni? 
A teszedd! akció 
keretében az  építési-
bontási törmeléken, 
veszélyes hulladékon 
és zöldhulladékon 
kívül bármi gyűjthető, 
ami kézzel, kesztyű-
ben biztonságosan 
szedhető és szállít-
ható a zsákokban. 
Mielőtt az önkéntesek 
elkezdik a szemétsze-
dést, a helyi koordi-
nátor rövid tájékozta-
tót tart a biztonsági 
előírásokról, arról, 
hogy mire kell figyel-
ni, hogy senkinek ne 
essen baja az akció 
közben. 

Indul 
A Teszedd!
Környezetszépítő akció a kerületben 

Az elhallgattatott 
háborgó lélek 
Hamarosan ismét itt van pünkösd, a kereszténység egyik 
legcsodálatosabb, egyben legnehezebben értelmezhető 
ünnepe. Mert jól hangzik, hogy a lélek kiáradását ünne-
peljük, de mi is az a lélek? Materiális értelemben megfog-
hatatlan valami, amelyet persze mindannyian érzünk, 
hiszen olykor-olykor megszólal bennünk. Még a legmate-
riálisabb szemléletű ember lelke is háborog, ha lelketlen-
nek tartják, miközben a lélek ápolását felesleges huncut-
ságnak érzik. 

Mennyivel könnyebb a karácsonyt vagy a húsvétot ün-
nepelni, amikor a lélek testet ölt, amikor ajándékozunk, 
és fenséges lakomákkal kényeztetjük magunkat. Pedig a 
kör éppen pünkösddel zárul be. A lélek karácsonykor test-
té lesz, hogy húsvétkor súlyos kínokat követően ismét lé-
lekké váljon, majd ez a lélek ötven nap után kiárad. 

A folyamatot eltérő formában, de a világ összes vala-
ha létezett vallása megjeleníti. Ha nem is egyformán, ám 
lényegileg ugyanezt fogalmazták meg az évezredek során 
minden civilizációban a buddhistáktól a majákig. A lé-
lek létezését csupán az extrém individualizmus vitatja, 
amely kizárólag a pillanatnyi létre koncentrál, és a lét jö-
vőjét annak ismeretlensége miatt zárójelbe teszi.

Európát ez a fajta egoista individualizmus árasztotta 
el. A fogyasztói társadalomban a megvásárolhatatlan és 
eladhatatlan lélek felesleges. A modernnek nevezett Eu-
rópában sokféle alapelvre szokás hivatkozni, ám ami az 
individualizmustól távol áll, arra inkább fátylat dob-
nak. Robert Schuman, az Európai Unió alapító atyái 
között számon tartott politikus vallotta, hogy Európa 
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. A uniót megalapozó 
Schuman-nyilatkozatot 1950. május 9-én hirdették ki, s az-
óta is ezt a napot tekintjük Európa-napnak. Igaz, annak a 
nyilatkozatnak nem volt része az imént említett gondolat. 
A Schuman-terv csupán gazdasági intézkedésekről szólt. 
Csakhogy pontosan a diktatúrák jellegzetessége, hogy az 
alapelvek között válogatva a nekik tetszőket megtartják, 
a kényelmetlenebbeket pedig kidobják vagy elhallgatják. 
A lelket kidobni biztosan nem lehet…

sütő-nagy Zsolt

Jegyzet

tALáLKozási hELyEK és idŐPontoK  
1. a HungaroControl csatlakozási pontja az Igló utca  
33. előtt lesz. aki erre a találkozási pontra regisztrált,  
azt május 15-én (pénteken), 9 órakor várják a szervezők.
2. a XvIII. kerületi polgármesteri Hivatal munkatársai a 
Közdűlő utcai erdő bejáratánál ugyancsak május 15-én,  
9 órakor várják az önkénteseket.  

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A fakitermelés 
is védi az erdőt
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros pesti olda-
lának legnagyobb zöldterülettel rendelkező kerülete. 
Az erdőket a Pilisi Parkerdő zrt. gondozza. A legfőbb 
feladatok, az erdőfelújítás és a fakitermelés mellett ki-
emelkedően fontos a faállomány, az adott terület honos 
fajainak védelme is.

A kertvárosi öve-
zeteket körülölelő 
erdős területeken 
nagyon sok gondot 
okoz a bálványfa 
terjedése. Ez a fa 
a magyarországi 
klímában korlátlan 
szaporodásra képes, 
és gyors növekedé-
se révén előnyben 
van az élőhelyek 
természetes fajaival 
szemben. 

A rövid idő alatt 
nagyra növő, a kertes házakban díszfaként igen népszerű bálványfa 
elszaporodásának visszaszorításáért évek óta küzdenek a parkerdő 
munkatársai pályázati források segítségével is. 

Zámbó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója a kerületi 
önkormányzathoz eljuttatott tájékoztatójában a kevésbé látványos, 
de a kirándulók, a természetkedvelők érdekében rendkívül fontos 
feladatként jelölte meg a cég parkfenntartási tevékenységét. Többek 
között olyan népszerű pihenőhelyeket gondoz a társaság, mint a 
Szálfa utcai vagy a Sas utcai játszótér.

„A pihenő- és játszóhelyek berendezései, a padok, asztalok, táb-
lák és egyéb építmények rendszeres karbantartást igényelnek. Emel-
lett folyamatosan gondoskodunk a hulladék elszállításáról, illetve a 
turista- és sétautak fenntartásáról, tisztításáról. A legnagyobb gond 
még mindig a szemétgyűjtés és az illegálisan kihelyezett hulladék 
elszállítása, ami társaságunknak tavaly 67 millió forintos költséget 
jelentett” – fogalmazott a levelében Zámbó Péter.

A Pilisi Parkerdő által a kerületi erdőkben végzett fakitermelés 
kizárólag fokozatos felújító vágást, gyérítést és egészségügyi kiter-
melést foglal magában. A félreértések elkerülése végett jó tudni, 
hogy a felújító vágás nyomán a látvány bizonyos esetekben a tarvá-
gáshoz hasonló, de lényeges különbség, hogy a felújító vágás terüle-
tén már megtalálhatóak az eredeti faállomány fiatal csemetéi. Ez az 
úgynevezett újulat.

A gyérítés ugyancsak az erdő megfelelő fejlődése érdekében 
szükséges. Ennek során a fatörzsek száma csökken, mivel az egész-
séges, életerős egyedek növekedését az azt akadályozó fák kivágásá-
val segítik.

Egészségügyi kitermelést a középkorú és az idős erdőkben vé-
geznek. Ilyenkor kizárólag a korhadó, kiszáradt fákat távolítják el, 
megakadályozva a kártevők terjedését és csökkentve a fa kidőlése 
által okozott károk, balesetek veszélyét.

Ê P. A. 

�a teszedd! szemétszedési akció ke-
retében szerte az országban „tavaszi 
nagytakarítást” végeznek az önkénte-

sek május 15–17. között. pestszentlőrinc-
pestszentimrén május 15-én két helyszínen 
dolgoznak majd a szorgos kezek.  
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Magyar 
győzelmek
Folytatnák a szervezők az első világhá-
borús adriai hadszíntér magyar sikerei 
előtt tisztelgő emlékúszás-sorozatot 
– többek között ez derült ki tóth Kál-
mánnak, a vasvári egyesület elnökének 
előadásából a Polgárok házában.

Az első világháború adriai hadszínterének első 
lövését a monarchia SMS Zenta nevű cirkálója 
adta le 1914 augusztusában a francia–angol ha-
jórajjal szembekerülve. A kiöregedett cirkáló 
súlyos áldozatot hozott azért, hogy megvédje 
rombolóját, az Ulant, és részt vállaljon az ellen-
séges csapatok utánpótlásvonalainak az átvágá-
sában: találatot kapott a kibontakozó tűzharc-
ban, és elsüllyedt. 

Ennek az eseménynek állított emléket a 100. 
évfordulón, 2014 augusztusában a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület a Navigátor Vitorlás Egye-
sülettel közösen, a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 
Főosztályának támogatásával. A megemlékezé-
sen – egy rövid koszorúzást követően – a részt-
vevők leúszták az Adriai-tengeren azt a több 
mint 5000 méternyi távot, amelyet a süllyedő 
SMS Zenta életben maradt matrózainak kellett 
megtenniük a parti szirtig.

A közönségtalálkozón Horváth Lajos, a HM 
szakreferense felvázolta az osztrák–magyar ten-
gerhajózás történetét és az 1914-es eseménye-
ket, Tóth Kálmán (képünkön) pedig beszámolt 
a szervezőmunkáról, valamint arról a magyar 
diplomácia által  támogatott törekvésről, amely-
lyel szeretnék elérni, hogy a montenegrói kor-
mány engedélyt adjon emléktábla elhelyezésére 
az ütközet helyszínénél a parti szirttetőn még a 
monarchia alatt felépített, eredetileg római ka-
tolikus kápolna falán.

– Ez egyelőre nem talált értő fülekre, ami 
elsősorban azzal magyarázható, hogy a monar-
chia ellenséges állam volt Montenegró számára. 
De nem adjuk fel – mondta Horváth Lajos.

Tóth Kálmán úgy tájékoztatott, hogy már 
tervezik az idei nyári utat, és keresik hozzá a 
forrásokat. Elképzeléseik szerint több résztvevő 
bevonásával teljesítenék az emlékúszást. 

Ê k. gy.

Hírek 
isMét hAtártALAnuL 
A Kastélydombi általános Iskola 7. évfolya-
mos diákjai felvidéki kiránduláson vettek 
részt április 27. és 30. között. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Határtala-
nul! programja keretében a gyerekek felfe-
dezhették a Felvidék természeti és kulturális 
értékeit. 

KüLÖnLEgEs AnyáK nAPJA
Néptáncgálával és az Egy kiállítás hangjai 
című programmal köszöntötték az édes-
anyákat május 8-án a Gulner iskola diákjai. 
A kellemes hangulatához Krámli Kinga és 
együttese járult hozzá. 

JuBiLEuMi horgászvErsEny
A Lőrinci Horgászegyesület fennállásának 
70. évfordulója alkalmából horgászversenyt 
rendeztek május 9-én a Balázs-tónál. Az 
1945-ben alakult egyesület a mai napig 
szervezett, civilizált körülmények között 
biztosítja a Balázs-tavon a horgászatot. 

65 évEs A rEPüLŐtér 
Hatvanöt éve május 7-én kezdte meg mű-
ködését a magyar főváros új repülőtere. A 
történelmi esemény 1950. május 7-én, Buda-
örsről az első Li-2-es utasszállító repülőgép 
átrepülésével kezdődött Ferihegyen, ezzel 
indult el a polgári repülés a mai is működő 
repülőtéren. 

Segítség 
Kárpátaljának
Egyre több kerületi összefogás szerveződik a 
Kárpátalján élő magyarok támogatása érdeké-
ben. április közepén indult útjára a Katolikus 
Karitász segítségével az a ruha- és tartósélel-
miszer-szállítmány, amelyet a kerületi székhe-
lyű Moholy-Nagy László Művészeti Egyesület 
(MOHA) tagjai és az ismeretségi körük gyűjtött 
össze. Az akció folytatódik! A kezdeményezés 
ötletgazdája, árvay Zolta képzőművész.

Tartós élelmiszert, valamint biztonságos, 
bontatlan gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat, 
sebtapaszokat, vitaminokat, tisztítószereket, 
tisztasági szereket gyűjtenek, továbbá ruhane-
műt, tisztán, dobozolva. 

A begyűjtést a MOHA-alkotóházban (Ma-
dách Imre utca 49.) telefonos egyeztetés alapján 
végezik június közepéig, vagyis a tanév végéig. 
Telefonszám: 06-20-466-0980.

Kárpátaljai 
köszönet 
Levélben köszönte meg a Técsői Magyar Tan-
nyelvű Református Líceum vezetősége azt az 
egymillió forintnyi adományt, amelyet az Üde 
Színfolt Egyesület kezdeményezésére a XVIII. 
kerület lakosai gyűjtöttek össze a kárpátaljai in-
tézménynek a Mert a haza nem eladó című jóté-
konysági gálával. Néhány sor az Ambrus Pál ala-
pító igazgató, Ambrus István igazgató és László 
Károly lelkész- igazgató által aláírt levélből:

„Az Önök által nyújtott segítő jobb felbecsül-
hetetlen valós értékéhez komoly erkölcsi hoza-
dék is társul: hiszen a bajban lévő számára az, 
hogy van egy testvéri váll, amire támaszkodhat, 
legalább olyan fontos, mint maga a segély. Ter-
veink, melyek líceumunk jobbá és szebbé tételé-
re irányulnak, egyre inkább csak az anyaország 
támogatásával válhatnak valóra. Isten áldását 
kérjük Budapest XVIII. kerületére, annak pol-
gármesterére és minden egyes polgárára, vala-
mint az Üde Színfolt Kulturális Egyesületre!”

(kgy)

Gyermekeink 
védelmében!
Közbiztonsági értekezletet hívott össze Lévai 
István Zoltán alpolgármester, hogy a kerületi 
intézményekben tanuló gyerekek maximális 
biztonságban legyenek. Alább közlemény 
olvasható.

TIsZTeLT KerüLeTI ÁLLAmpoLgÁroK!

Az elmúlt napokban tudomásunkra jutott az 
az információ, miszerint a kerületben, az is-
kolák közelében ismeretlen személyek gyer-
mekeket szólítanak meg, inzultálják, s invitál-
ják őket, hogy szálljanak be a gépkocsijukba. 

A rendőrséghez érkezett bejelentések sze-
rint a XVIII. kerületben április 21-én vagy 
22-én a délutáni órákban, továbbá április 24-
én szintén a délutáni órákban egy-egy általá-
nos iskolából hazafelé tartó gyermeket (első 
alkalommal fiút, második alkalommal lányt) 
szólított meg egy ez idáig ismeretlen férfi az 
autójából. A gyermekeknek – elmondásuk 
szerint – mindkét esetben azt ajánlotta fel, 
hogy ingyen hazaviszi őket, de miután a ta-
nulók ezt visszautasították, a férfi elhajtott a 
helyszínről. Az illető a gépkocsiból nem szállt 
ki, semmilyen módon nem fenyegette a gyer-
mekeket, erőszakot nem helyezett kilátásba. 

Tehát a közösségi médiában a fenti ese-
tekkel kapcsolatban megjelent azon állítá-
sok, amelyek szerint diákokat támadás ért, 
és autóba akarták ráncigálni őket, nem felel 
meg a valóságnak. Ugyanakkor – érzékelve 
és megértve a gyermekek, szüleik és nevelőik 
aggodalmát – Budapest rendőrfőkapitánya 
megerősítette a rendőri jelenlétet az iskolák 
környékén.

mindezekre tekintettel május 4-re rendkí-
vüli közbiztonsági megbeszélést hívtam ösz-
sze, amelyen a rendőrkapitányság munkatár-
sai mellett a kerületi közterület-felügyelők, a 
polgárőrcsoportok vezetői és a rákosmenti 
mezei Őrszolgálat munkatársai is jelen voltak, 
hogy a kerületi oktatási intézmények közvet-
len környezetét közös fellépéssel, megerősített 
járőrszolgálattal biztosítsuk az elkövetkező 
időszakban!

Közös erővel lépünk fel gyermekeink védelme 
érdekében!

Dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester

– A rendezvény a „Két kéz, két láb, két keréken, 
óvodás és általános iskolás baleset-megelőzési 
nap” nevet viseli, amely a Nemzedékek Bizton-
ságáért Közalapítványnak és a BRFK Fővárosi 
Baleset-megelőzési Bizottságának jóvoltából lét-
rejött országos szintű programsorozatot takarja – 
mondta Szalai Márton rendőr törzsőrmester. – A 
XVIII. kerületben is mintegy öt éve rendszeresek 
a hasonló rendezvények, a gyerekek ilyenkor bi-
ciklis KRESZ-pályán gyakorolhatják a biztonsá-
gos közlekedést. Természetesen nem maradhat 
ki a rendőrségi motorkerékpár és a rendőrautó 
kipróbálása sem, vagy éppen a tűzoltóság egyik 
autóját is birtokba vehetik a gyerekek.

A közlekedési ismeretek elsajátítását minél 
kisebb korban érdemes elkezdeni. Szalai Márton 
szerint már az óvodásoktól is elvárható az alap-
vető jelzőtáblák, tiltótáblák ismerete.

– Az óvodák nevelési programjában ben-
ne van a közlekedési ismeretek oktatása. éppen 
ezért a mai naphoz négy óvoda gyermekei is 

csatlakoztak. Az iskolákban pedig a környezet-
ismeret-órán jelenik meg a biciklis és a gyalogos 
közlekedés, valamint a járműveken való viselke-
dés témaköre. Utóbbira a legegyszerűbb példa az, 
hogy a gyerekeknek természetes legyen a bizton-
sági öv bekapcsolása.

A baleset-megelőzési napon Lévai István Zol-
tán alpolgármester (képünkön) a játékos tanulás 
fontosságát hangsúlyozta:

– A biztonságos közlekedés megtanítása 
ugyanolyan fontos, mint a bűnmegelőzés. Na-
gyon örülök, hogy a kerületi rendőrkapitányság 
aktívan szervezi az ilyen és az ehhez hasonló 
programokat. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek 
idejekorán megtanulják, hogyan kell az utcán, a 
közlekedésben viselkedni, hiszen az óvódás, majd 
a kisiskoláskor után eljön az az idő, amikor már 
nem a szülőkkel, hanem egyedül mennek iskolá-
ba, vagy játszanak, bicikliznek, és ezáltal közle-
kednek az utcán.

Ê P. A.

Két kéz, két láb, két keréken 
Elméleti és gyakorlati közlekedési tudásukról is számot adtak a gyerekek a 
csontváry általános iskolában rendezett közlekedésbiztonsági napon. A program 
célja az volt, hogy az óvodások és a kisiskolások játékos formában foglalják ösz-
sze a balesetmentes közlekedésről korábban tanultakat. Ebben tanáraik, nevelőik 
mellett segítségükre voltak a BrFK Xviii. kerületi rendőrkapitányság közlekedés-
rendészeti munkatársai is.

Felújítják a Hét vezér 
szoborcsoportot
Az időjárás hatására hatalmas repedések és a korhadás jelei mutatkoztak a thö-
köly úton 1999-ben felállított hét vezér szoborcsoporton. Ezenkívül a  tölgyfából 
készült szobrok talapzatára jelentős mennyiségű földréteg rakódott, ezért – szar-
vas Attila alpolgármester kezdeményezésére – az önkormányzat felújítja a kerület 
központi helyén található műalkotást. A munkálatok május 4-én kezdődtek, és vár-
hatóan egy hónapot vesznek igénybe. A felújítást az egyik alkotó, zsolnai Mihály 
fafaragó népi iparművész, a területrendezést a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. végzi.
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�a nagy majális-
ra idén május 
1-jén is a Bókay-

kertben gyűltek össze 
a kerületiek, s közülük 
egyre többen látogat-
nak át a Gépmajálisra 
is. dj dominique és 
az apostol produkci-
ója méltó befejezése 
volt a néha esővel 
riogató, de felejthetet-
len napnak. 

kerékgyártó györgy  

– A Tébláb miatt most már 
évek óta mindig kijövök a nyi-
tásra. Szeretem, hogy felidézik 
a májusfaállítás régi falusi ha-
gyományát, és pillanatok alatt 
olyan hangulatot varázsolnak 
ide, amilyen máshol nincs – 
mondta a középiskolás Vadas 
Milán május 1-jén a Bókay-
kertben megrendezett majális 
nyitóünnepsége közben. Neki és 
mindenkinek, aki a néptáncot, 
népzenét kedveli, bőven hozott 
látnivalót ez a nap, hiszen a tán-
cosok – a második napja zajló 
háromnapos Tébláb Nemzetkö-
zi Néptáncfesztivál keretében – 
déltájt felléptek még az Új Tün-
dérkert étteremben rendezett 
VII. Gépmajálison is.

szelFI Kaszával
– Most az a legfontosabb, hogy jó 
idő van. Aggódtunk az előrejel-
zések miatt, de úgy tűnik, kegyes 
hozzánk az időjárás – mondta 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter a még a májusfaállítás előtt 
tartott megnyitóbeszédében. 
Délutánra ugyan fordult a kocka, 
estére még esőfelhők is gyülekez-
tek a majálisozók feje fölött, a 
hangulatot azonban semmi nem 
ronthatta el, a dél-pesti térség 
legszebb nyilvános parkja az esti 
rendezvényeken is tele volt. Hogy 
a látogatók mennyire jól érezték 
magukat, azt bizonyítják a kö-
zösségi oldalakon egyre nagyobb 
számban közzétett fotók, köztük 
a szelfik olyan hírességekkel, 
mint a Nagyszínpad délutáni 
programjában jó bulihangulatot 
teremtő Kasza Tibi.

mIndent 
mIndenKIneK
A szervezők nem kívántak vál-
toztatni a bevált recepten, a cél 
idén is az volt, hogy a családi 
majális egyszerre kínáljon mu-
latságot minden korosztálynak, 
és hogy mindenki találjon az 
érdeklődésének, illetve az ízlé-
sének megfelelő programot. A 
Nagyszínpadot tehát ezúttal is 
hagyományos vurstli vette kö-
rül céllövöldével, dodzsemmel, 
körhintával és más látványossá-
gokkal, míg a Fesztiválszínpad 
környékén elsősorban a kézmű-
ves portékákat árusító standok 
sorakoztak. Ezek között újdon-
ságnak számított a Magyar ízek 
utcája, amelyben sajtot, mézet, 
különleges halkészítményeket és 
más finomságokat kóstolhattak 
és szerezhettek be a látogatók.

Újdonság volt a főbejárat 
közelében berendezett kétszin-
tes Lego-játszóház is, ahol a 
fiatalabbak a dán világcég szá-
mos játékát kipróbálhatták. A 
sportkedvelők pedig első ízben 
találkozhattak a majálison is a 
Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia sátrával, amelynél nemcsak 
informálódásra nyílt lehetőség, 
hanem arra is, hogy a különféle  
sportágak iránt érdeklődők fel-
mérjék az erejüket, tudásukat. 

A vásáron kívül színpadi 
programok szórakoztatták a 
majálisozókat. A nap első fe-
lében elsősorban gyermek- és 

családi produkciókat láthatott 
a közönség, illetve a kerületi 
sportegyesületek, tánccsoportok 
mutatták be a tudásukat, dél-
után–este pedig a nagyobbak 
találhattak kedvükre való szóra-
kozást. A Nagyszínpadon a már 
említett Kasza Tibit követően 
Dj Dominique szórakoztatta 
a közönséget. A Fesztiválszín-
pad nagy eseménye az Apostol 
együttes esti fellépése volt.

Közös 
traKtoron
– A Hofherr család gyára Kis-
pesten állt, de ezer szállal kö-
tődik a XVIII. kerülethez is. A 
magyar iparnak ez a legendás 
emléke mindkét kerület történe-
tének fontos része, ezért nagy-
szerű, hogy évről évre együtt 
tiszteleghetünk az alapítók 
előtt – fogalmazott Lévai István 
Zoltán az Új Tündérkertben a 

Gépmajális nyitóünnepségén, 
amely hagyományosan Hofherr 
Mátyás emléktáblájának meg-
koszorúzásával kezdődött. 

A szervező Hofherr-Dutra 
Emléktársaságnak e sajátos ün-
nepséggel kezdettől fogva az a 
célja, hogy tisztelegjen a magyar 
mezőgazdasági és haszongép-
jármű-gyártás sikerei előtt, és 
hogy évente legalább egyszer 
egy helyre gyűjtse azokat a kö-
zösségeket, amelyek sajátjuknak 

tekintik e hagyomány egy-egy 
részét: a dutrásokat, a Vörös 
Csillag Traktorgyár egykori dol-
gozóit, a Csepel Autógyár baráti 
körét, továbbá a veterán jármű-
vek gyűjtőit. A látogatók ilyen-
kor nem csupán megcsodál-
hatják a kiállított traktorokat, 
teherautókat, gépeket, veterán 
járműveket, hanem az ünnepé-
lyes gépindítást követő felvonu-
láson fel is ülhetnek rájuk. 

Délután kulturális műsorok 

és az emlékszoba megtekintése 
gazdagította a programot. 

A cél idén is az volt, 
hogy a családi majá-
lis egyszerre kínáljon 
mulatságot minden 
korosztálynak, és hogy 
mindenki találjon az 
érdeklődésének, illetve 
az ízlésének megfelelő 
programot.

MAjálIs ITT, MAjálIs oTT
 Vásár és sztárok a Bókay-kertben, traktorok a Gyöngyvirág utcában
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Az oldalt összeállította: csernai mariann

Több száz táncos a tánc világnapján Kultúra

� egyedülálló 
színházi esttel 
és több száz 

táncossal ünnepelték 
a tánc világnapját ke-
rületünkben. a tébláb 
alapfokú művészeti 
Iskola hagyományos 
fesztiváljának a rossz 
idő sem vetett gátat.

Huszonharmadik alkalom-
mal rendezte meg április 30. 
és május 2. között nemzetkö-
zi néptáncfesztiválját a Tébláb 
Táncművészeti Alapítvány a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Is-
kolával (AMI) közösen. A prog-
ramsorozatot a Tébláb iskola 
rajzpályázatának eredményhir-
detése és díjátadója nyitotta. A 
vendégeket Lévai István Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, 
majd következett a Tébláb AMI 
generációkat összehozó első 
színházi produkciójának bemu-
tatója. 

– Régóta foglalkoztatott már 
egy olyan előadás elkészítésének 
a gondolata, amiben a Tébláb-
ban táncoló generációk együtt 
állnak színpadra, hiszen itt egy-
egy családon belül akár három 
korosztály is képviseltetik. Eh-
hez egy játékos, kötetlen, mégis 
szakmailag is értékelhető pro-
dukciót készítettünk Nemcsics 
Bernadett volt tanítványommal. 
A legfiatalabb „táncos” három 
hónapos, a legidősebb pedig 
nagymamakorú volt. Anya lá-
nyával, nagymama unokájával 
és családok együtt táncoltak, 
megmutatva ezzel az összetarto-
zás fontosságát és a tánc értékét 
– mondta Gorácz József, a Téb-
láb iskola igazgatója, a műsor 
ötletgazdája és rendező koreog-
ráfusa.

mInden, amI tánC
A táncművészet legnagyobb 
ünnepét, a tánc világnapját 
1982 óta ünnepeljük, április 
29-én, jean-Georges Noverre 
(1727–1810) francia származá-
sú tánc- és balettművész, illet-
ve koreográfus születésnapján. 
Neki köszönhető ugyanis, hogy 
a tánc színművészeti műfajjá 
nőtte ki magát, törekvései mind 
a mai napig hatnak a klasszikus 
táncok alakulására. Ezt a jeles 
alkalmat április 30-án stíluso-
kon átívelő összefogással, egy 
közös gálaesttel ünnepelték meg 
a tánccal foglalkozó kerületi 
művészeti csoportok és egyesü-
letek. Felléptek többek között a 
Botafogo Táncegyüttes, a Dance 
City Center és a Kolibri Tánc-
egyesület gyermekcsoportjai is.  
A műsorban a néptánctól kezdve 

a modern és a showtáncon ke-
resztül az egyedülálló légtáncbe-
mutatóig sokféle műfaj szerepelt. 
Az estet Vörös Árpád táncpeda-
gógus vezetésével táncház zárta.

az eső  
Is tánCot járt
A borongós idő ellenére a 
Bókay-kerti majálist hagyo-

mányos májusfaállítással, a 
közönség megtáncoltatásával, 
majd egyórás színpadi mű-
sorral nyitották meg a Tébláb 
néptáncosai, akik ezt követően 

az Új Tündérkert étteremben, 
a Hofherr-Dutra Emléktársa-
ság Gépmajálisán léptek fel. 
Másnap már egyáltalán nem 
kedvezett az időjárás a feszti-

válozóknak, így a Bókay-kert 
helyett a Lőrinci Sportcsarnok-
ban tartották a programsorozat 
záróeseményét.

Míg kint egész délelőtt esett, 
bent fergeteges hangulatban 
folytak a bemutatók. A Tébláb 
szinte összes lőrinci és kőbá-
nyai, gyermek- és felnőtt cso-
portja mellett felléptek a kerület 
számos óvodájából és a határon 
belülről és túlról érkező nép-
tánccsoportok is, amelyekkel az 
iskola évek óta szoros szakmai 
és baráti kapcsolatokat ápol. 
Így a fesztivál szinte elma-
radhatatlan szereplőjeként állt 
színpadra többek között a Szi-
várvány Táncegyüttes Derecs-
kéről, a Kincső Táncegyüttes a 
szlovákiai Zselízből, valamint 
a Szabadkai Népkör táncosai a 
Vajdaságból.

generácIók 
A színpAdon
A tánc nevel, tanít, és értéket közvetít

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Országos akrobatikus rock and 
roll és kick dance táncversenyt 
rendezett a Négy Muskétás SE 
a Pestszentimrei Sportkastély-
ban. Az egyesület által évente 
megszervezett pontszerző ver-
senyen idén két napon át, ápri-
lis 25-én és 26-án gyermek és 
felnőtt kis- és nagyformációk 
és páros versenyzők vetették 
össze a tudásukat a színpadon. 
A bajnokságon csaknem 600 
táncos lépett fel, akik Balaton-
füredtől Debrecenig az ország 
különféle pontjairól érkeztek a 
neves eseményre.

A jó hangulatú versenyen 
főként leányversenyzők indul-
tak, fiúkat elenyésző számban 
és csak a páros kategóriákban 
lehetett látni. Habár ez az arány 
szinte az összes táncfajtáról el-
mondható, hiba volna a táncot 
férfiatlan dologként elkönyvel-
ni. Az akrobatikus rock and 
roll a Magyar Táncsport Szak-
szövetség keretében bejegyzett 
sportágként működik. Ez a tánc 

remek edzésforma, hiszen ma-
gába foglalja a sport adta elő-
nyöket, emellett kikapcsolódást 
nyújt, és fejleszti a művészi ki-
fejezési módot is. Komoly álló-
képességet és erőt, ugyanakkor 
hajlékonyságot és dinamikát 
igényel. 

A tánctanulás során a nö-
vendékeknek nemcsak az ál-
lóképessége javul, hanem a 
ritmusérzékük, az alkalmazko-
dó- és a koncentrálóképességük 
is fejlődik.

A rock and roll és kick 
dance-versenyen bemutatott 
koreográfiák sikerét az akro-
batikus elemek pontos kivite-
lezése és a párok összehangolt 
kéz- és lábmunkája alapozta 
meg. Láthattunk olyan előadá-
sokat, amelyekben a fellépők a 
zene mondanivalójához igazo-
dó koreográfiát mutattak be, és 
a jelmezüket is annak megfe-
lelően készíttették el, de az el-
múlt években kialakult irányzat 
szerint a zene az összhanggal 
szemben jellemzően másodla-
gos szerepet töltött be. 

A korábbi évtizedeket felidé-
ző retro sláger, a hip-hop vagy 
éppen a dance egyaránt ütemes 
talpalávalóként szolgált, s idén 
is töretlen sikerrel lelkesítette 
és hozta mozgásba az ifjúságot 
a rock and roll.

LÜKTETŐ RITMUS
Fergeteges hangulatú rock and roll verseny helyszíne volt a Pestszentimrei 
sportkastély április végén. A látványos akrobatikus mozdulatok a közönséget és 
a zsűrit is elkápráztatták.

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse május 21-től 
az újságárusoknál!

Pest-budai Látkép
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Városkép p 2015. május 13. XXIV. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

7Kultúra, egészségEgészségügyi szűrés, egészséges ételek bemutatója és kóstolója a Vöröskereszt világnapján

A Meselovagok 
birodalma 
irodalmi és kulturális vetélkedőt ren-
dezett május 6-án a Kondor Béla Kö-
zösségi ház. A Meselovagok napján 
megnyíltak a fantáziabirodalom kapui.

„Higgy varázsos önmagadban!” – szól a 
meselovagok mottója. Hinda Vichi, azaz 
Bartos Enikő meseíró, magyartanár, a Mese-
lovag-könyvek szerzője egy olyan vetélkedőt 
álmodott meg, ahol minden gyermeket a saját 
képességeihez mérten, nem pedig a társaihoz 
viszonyítva értékelnek. A verseny célja az, 
hogy az elismeréshez ritkán jutó, tanulási, be-
illeszkedési nehézségekkel küzdő, sajátos neve-
lési igényű, illetve hátrányos helyzetű gyerekek 
is lehetőséget kapjanak tehetségük és a bennük 
rejlő értékek megmutatására. 

A Meselovagok napja elnevezésű országos 
irodalomversenyt immár hatodik alkalommal 
rendezték meg a kerületben. A diákok vers- és 
prózamondó, valamint novellaíró versenyen, Ki 
mit tud?-on és meseillusztráció készítésében te-
hették próbára magukat. A verseny előtti izgal-
mat a Kandó Téri általános Iskola Harangszó 
zenekarának előadása oldotta. A rendezvényt 
Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg, a 
vendégeket Batári Géza, a XVIII. kerületi SOFI 
igazgatója és Magyar Gabriella gyógypedagó-
gus köszöntötte.

Ê cs. m. 

A magyar Varsó
A Xviii. kerületi Lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat április 30-án negye-
dik alkalommal rendezett tanulmányi 
vetélkedőt a Kondor Béla Közösségi 
házban. A verseny fődíja egy varsói út 
volt.
A lengyel–magyar kapcsolatok sok évszázados 
múltra tekintenek vissza. Közös királyok, köl-
csönös zenei és irodalmi inspirációk és közös 

szabadságtörekvések. A történelem során a két 
nemzet között olyan önzetlen barátság alakult 
ki, amelyet sosem az érdekek határoztak meg. A 
lengyel nemzetiségi önkormányzat e kapcsolat 
gyökereit kutatva szervezett tanulmányi vetél-
kedőt, amelyen a diákok történelmi és kulturá-
lis tudásukról adtak számot.

A versenyt a kerületi általános iskolák 7–8. 
osztályos tanulóinak hirdették meg, egy csapat-
ban öt diák és egy felkészítő tanár indulhatott. 
Ebben az évben öt csapat – kettő az Eötvös Lo-
ránd általános Iskolából, kettő a Vörösmarty 
Mihály ének-zenei Nyelvi általános Iskolából 
és egy a Szent Lőrinc Katolikus általános Isko-
lából – mérette meg magát. A diákok a Magyar 
Varsó című könyvből készültek fel. A feladatla-
pok kitöltésére 60 perc állt a versenyzők rendel-
kezésére, majd rövid szünet után az eredmény-
hirdetés következett.

A zsűriben Balogh Katarzyna, a XVIII. ke-
rületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Tóthné Szegedi Iwona elnökhelyettes, 
Molnár Imre történész és Kohut Gyula, a kerü-
leti önkormányzat nemzetiségi és szervezési re-
ferense értékelte a feladatlapokat. Az első helye-
zést, így a négynapos varsói utazást, az Eötvös 
iskola tanulói nyerték.

Ê cs. m. 

Szeretettel 
adjál hangot!
A gyermekkori rekedtség kezeléséről 
dr. Balázs Boglárka fül-orr-gégész, 
foniáter szakorvos tartott előadást és 
bemutatót április 23-án a Kastélydom-
bi általános iskolában. 

„Szeretettel adjál hangot” címmel hirdette meg 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. 
kerületi Tagintézménye a hang világnapjához 
kapcsolódó rendezvényt. A szlogenhez érdekes 
történet tartozik. Dr. Balázs Boglárka fiatal or-
vos volt, amikor egyik páciense rekedtség pana-
szával fordult hozzá. A vizsgálat során kiderült, 
hogy helytelen hangképzési technika okozza a 
problémát, ezért az orvosnő hangterápiát java-
solt neki. Miután sehogy sem javult az illető 
állapota, egy alkalommal azt tanácsolta neki, 
hogy „szeretettel adjon hangot”. Ez a mondat 
volt a kulcs a gyógyuláshoz. Az orvosnő azóta 
is erre biztatja a pácienseit.

Dr. Balázs Boglárka a kerületi logopédusok 
felkérésére tavaly már tartott szakmai bemuta-
tót a gyermekkori rekedtség kezeléséről. A mos-
tani rendezvényen a logopédusokon kívül re-
kedtséggel küszködő gyerekek és szüleik is részt 
vettek. A szakorvos a gyerekekkel mutatta be 
a gyakorlatokat. Hangsúlyozta, hogy a logopé-
diai foglalkozást mindenképpen meg kell előz-
nie orvosi vizsgálatnak, amely kideríti, hogy 
mi az oka a hangképzési zavarnak. Ameny-
nyiben nincs szervi elváltozás, hanem a hang-
képzéssel van probléma, akkor el lehet kezdeni 
a hangterápiát. Ez nagy türelmet igényel a re-
kedt gyerektől, a szülőktől és nagy hozzáértést 
a logopédustanártól. Tulajdonképpen szavak 
kimondásával végzett gyógytornáról van szó, 
amelyet a logopédus segítségével hetente, ott-
hon pedig naponta kell gyakorolni. 

Ê fülep e.

Az olvasó szíve
illusztrációkból és kollázsokból nyílt 
kiállítása Kergyó zsófiának április 30-
án a Kondor Béla Közösségi házban. 
élményei leképezéseként születtek az 
alkotások.

Egy jó könyv, egy megható film vagy feleme-
lő zene élvezetekor az agy megtelik képekkel 
és érzelmekkel, amelyeket valamilyen módon 
továbbadunk a külvilágnak. Kergyó Zsófia kö-
zépiskolás diák mindezt a képzőművészet ál-
tal teszi, akvarell- és tustechnikát alkalmazva. 
Művészete főként irodalmi és zenei inspiráci-
ókból építkezik, élményeit és az őt ért hatáso-
kat illusztrációként örökíti meg. A Kondorban 
bemutatott képeit elsősorban írók és költők ins-
pirálták: Erin Morgenstern, Margaret Mitchell, 
Simon Márton, Varró Dániel és Weöres Sán-
dor. 

A kiállítást Váradi Emese, a Karinthy Frigyes 
Gimnázium rajztanára nyitotta meg, aki már 
régóta egyengeti Zsófi útját a művészeti pályán. 
Elmondás szerint lassan körvonalazódik a lány 
saját stílusa, és egy-egy alakzat használata már 
most is meghatározza képeit.

– Büszke vagyok Zsófira, hiszen egy igazán 
színvonalas összeállítást sikerült elkészítenie, 
amelyben már komolyabb, felnőttes alkotások 
is találhatók. Mostanra nemcsak a technikai 
eszközök magabiztos használatát sajátította 
el, de kialakított egy rá jellemző kacskaringós 
vonalvezetést is, melyből hol egy fa gyökere, 
hol madarak vagy éppen tűz bontakozik ki – 
mondta.

A megnyitót Robert Felícia éneke és gitárjá-
téka színesítette. A kiállítás a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól 
kapott támogatásból valósult meg. 

Ê cs. m. 

Tomaidisz Sofia, a kerületi Vöröskereszt szerve-
zője örült annak, hogy sok gyerek látogatott el az 
egészségnapra, mert annak egyik fő témája éppen 
a fiatalok egészségesebb táplálkozása volt. 

– Elsősorban több nyers zöldségfélét kellene 
fogyasztaniuk a fiataloknak. A gyerekek ezúttal 
olyan ételeket készíthettek, amelyek alapanyaga a 
friss zöldség. Padlizsán-, zellerkrém és káposzta-
saláta került az asztalra, utóbbit pritaminpapri-
kával és répával színezték meg. Nagy sikere volt a 
csicsókafasírtnak is. A frissítő mentalevéllel íze-
sített citromos víz volt.

A programon a Vöröskereszt más tevékeny-
ségeivel is meg lehetett ismerkedni. Ezúttal is 
nagy volt az érdeklődés az egészségügyi, illetve 

az elsősegély-oktatás iránt. A Vöröskereszt mun-
katársai szinte minden gyermekrendezvényen 
jelen vannak, a kerületben is egyre gyakrabban 
szerveznek önkéntes véradást, és jelentős a szer-
vezet karitatív tevékenysége is. Az egészségnapon 
például több mint negyven családnak osztottak 
tartós élelmiszert.

– Nagyon jó a kapcsolatunk a családsegítő 
szolgálattal, heti rendszerességgel öt-hat ételcso-
magot adunk át. Az Üllői út 337. szám alatti iro-
dánkban pedig egy helyi pékség támogatásával 
mindennap van kenyérosztás, és használt ruhák, 
játékok közül is válogathatnak a rászorulók – 
mondta Tomaidisz Sofia.

Ê P. A.

Egészség és jótékonyság
Egészségügyi nappal készült a vöröskereszt világnapjára a Magyar vöröskereszt 
Xviii. kerületi szervezete. A Kondor Béla Közösségi háznál egészségügyi szűrés, 
egészséges ételek bemutatója és kóstolója, valamint kreatív kézműves foglalkozás 
várta az érdeklődőket május 7-én délelőtt.  

– Egy közösség életében kitüntetett foglalkozás a 
művészeké. Sőt talán az övék az egyik legfonto-
sabb feladat, hiszen napirenden kell tartaniuk a 
gondolkodást. Alkotásaikon keresztül, saját látás-
módjukkal mutatják be a minket körülvevő világ 
szépségeit és visszásságait, elvezetve minket arra 
a területre, amiből éppen akkor hiányt szenve-
dünk. Az 5KOR Képzőművész Csoport tortáján 
most már tíz gyertya ég, és remélem, hogy majd 
kétszer ennyi lángot is együtt fújhatunk el, hiszen 
az ilyen művészeti összefogások messzire viszik 
kerületünk hírnevét – mondta Ughy Attila pol-
gármester az 5KOR jubileumi kiállításának meg-
nyitóján.

Az 5KOR Képzőművész Csoport, vagyis Árvay 
Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston 
és Magyar József munkáit P. Szabó Ernő művé-
szettörténész méltatta.

– árvay Zolta művei újra és újra az idő prob-
lematikáját járják körül, melyet több műfajban 
változatos anyaghasználattal tár a néző elé. Nem 
tesz másként Magyar józsef sem, akinek a mű-
veiben szereplő narrativitás eleve feltételezi az 
időben való folyamatos mozgást. Képeiből sosem 
hiányzik a humor, érzelmeit expresszív színekkel 
fejezi ki. Bakos Tamás alkotásaiban a kézzel me-
rített papír és a belesűrített anyagok dominálnak. 
A klasszikus múlt és a jelen szálai Bodnár Imre 
mélynyomásos technikával készült grafikáiban 
találkoznak, hasonlóan Huller ágoston képeihez, 
aki azt vallja, hogy a legkevesebb is elég a lehető 
legtöbb megragadásához – mondta a művészet-
történész.

A tárlat nyitvatartási időben május 22-ig te-
kinthető meg a Kondor Béla Közösségi Házban.

Ê cs. m. 

Egy pillanat margójára
Folyamatos jelen – Present continuous címmel nyílt kiállítás május 5-én a Kondor 
Béla Közösségi házban. Az 5Kor Képzőművész csoport megalakulásának 10. év-
fordulóját ünnepli.
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8 Helyben is nagyon jól telhet a szünidőNyári táboroK

�mérsékelt áron, 
jó hangulat-
ban és tartal-

masan tölthetik a 
nyarat vagy annak 
egy részét azok a 
gyerekek, akik a 
Bókay-kerti napközis 
tábort választják. 
a programokat ki-ki 
személyre szabhatja 
magának, ha valami 
különlegesre vágyik.

kerékgyártó györgy  

– A kiszámíthatóság biztonsá-
gát kínálja évről évre a Bókay-
kerti nyári napközis tábor. Ez 
természetesen nem jelenti azt, 
hogy ne állnánk elő mindig va-
lami újjal, érdekességgel, ami 
színesíti a reményeink szerint 
tartalmas kínálatot. Hiszen a cél 
mindenekelőtt az, hogy a kerü-
leti gyerekek jó helyen, jóked-
vűen és hasznosan tölthessék a 
vakáció heteit – foglalta össze a 
célkitűzéseket Kuba Gábor, az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
igazgatója, aki két és fél évti-
zede vezeti a parkban 1953 óta 
működő tábort. 

olCsón jót
Kuba Gábor elmondta, hogy a 
tábor hosszú évek alatt kicsi-
szolódott szerkezetén ezúttal 
sem változtattak: a gyerekeket 
hétfőtől péntekig reggeltől estig 
várják napi háromszori étkezés-
sel, helyben szervezett progra-
mokkal, valamint táboron kívüli 
kirándulásokkal. Ezenfelül – 
pluszpénzért – mindenki a ked-
ve, ízlése és tehetsége szerint 
válogathat a szakrajok kínálta 
foglalkozásokból, amelyek kö-
zött sport, kézműveskedés, tánc 
és kulturális programok szere-
pelnek. 

– A tábor díja rendkívül 
kedvező: teljes áron fejenként 
napi 452 forintot kell fizetni a 
napi háromszori étkezésért és 
az alapprogramokért. Mivel 
fenntartónk, az önkormányzat 
jelentős mértékben támogatja a 
turnusokat, a jelentkezők min-
den olyan kedvezményt igénybe 
vehetnek, ami tanév közben, az 
iskolában megilleti őket – tájé-
koztatott a táborvezető.

Az első turnus június 22-én 
indul, az utolsó augusztus 19-én 
ér véget. A beiratkozás egysze-
rű: a befizetés mindig szerdán 
8 és 18 óra között lesz a Bókay-
kertben, a szokott helyen (táblák 
segítik az eligazodást), és ezeken 
a napokon a következő héten, il-

letve az azt követő hétfőn kez-
dődő turnusra lehet jelentkezni. 
Ekkor kell leadni a jelentkezési 
lapot, amelyet a szülők az isko-
lákban kérhetnek, de hamarosan 
letölthető lesz a www.bp18.hu 
oldalról is.

eGy KICsIvel 
töBB
Kuba Gábor felhívta a figyelmet: 
a két és fél évtizedes gyakorlat 
azt mutatja, hogy legfeljebb egy 
vagy két hétre előre érdemes 
befizetni, hiszen a nyári családi 
programban sok minden változ-
hat.

A nyár már akkor is remekül 
telik, ha a szülő csak az alap-
programokra fizeti be a gyerme-
két, hiszen rendkívül esemény-
dús az élet a napközis táborban. 

– A hagyományos rajok húsz-
fősek, s azokba, amennyire a 

lehetőségek engedik, azonos 
korú, érdeklődésű, illetve azo-
nos iskolából érkező gyerekeket 
osztunk be – mondta el Kuba 
Gábor. – Báb-, bűvész- és ze-
nés előadásokon vesznek részt, 
s mindennaposak a kézműves 

foglalkozások és a sportverse-
nyek. Emellett autóbuszos és 
hajókirándulást is szervezünk a 
gyerekeknek.

A már említett szakrajok 
folyamatosan kínálnak a jelent-
kezőknek az érdeklődésüknek 

megfelelő szakmai programot, 
és ezekért hetente 3000 forintot 
kell pluszban fizetni.  – A szak-
rajok célja egyfelől az, hogy a 
gyerekek minél több időt tölthes-
senek azzal, ami igazán érdekli 
és kikapcsolja őket. Másfelől le-
hetőséget kínálnak arra, hogy ki-
próbálják magukat, belekóstolja-
nak valamibe, amibe addig még 
nem volt alkalmuk. A szakrajok 
egyébként péntekenként a teljes 
tábornak tartanak bemutatót kü-
lön díjazás nélkül, így valójában, 
ha csupán egy-egy alkalommal 
is, de mindenki megismerked-
het minden szakterülettel – tette 
hozzá a táborvezető.

egy IzgAlMAs nyár
 A tanév végén indul a Bókay-kerti napközis tábor 

tErvEzEtt szAKrAJoK 
A szakrajok legtöbbjét már jól ismerhetik a tábor rendszeres résztvevői, de 
újdonságok is szerepelnek a kínálatban. nagyobb szerepet kap a sport, a 
mozgás, ám azok sem unatkoznak majd, akik inkább a művészeteket kedvelik. 
A kezdő vagy haladó úszás, a túrázás, az atlétika, a kerékpározás, a szabadtéri 
röplabda, a sportlövészet, a labdarúgás, a tenisz, az akrobatikus rock and 
roll, a mazsorett, a harcművészet, a zumba és a baranta mellett választható a 
gitáralapkurzus és a kézműves szakraj is. A paletta a következő hetekben tovább 
színesedhet.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Lapunk körképet készített arról, 
hogy hol milyen táborok várják 
a vakációzókat ezen a nyáron. 
A lista tovább bővülhet, így 
érdemes rendszeresen felkeresni 
a kerület honlapját (www.bp18.
hu), ahol naprakész információk 
találhatók.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

tűzzománctábor

Időpont: június 22–26. (10 és 
14 óra között) ékszerkészítés, 
tűzzománckép-készítés
Vezeti: Török Ibolya szobrász-
művész Részvételi díj: 3000 Ft/
hét + anyagköltség

sminktábor
Időpont: június 29.–július 2. (10 
és 13 óra között)
Egészséges és szép bőr, avagy 
hogyan és mikor sminkeljünk? 

Sminkfoglalkozásokon lehet 
elsajátítani a különféle fogásokat 
a bőrápolástól a professzionális 
make-up készítéséig, egyénre 
szabottan is.
Vezeti: Császár-Bíró Lilla
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

Művészet a természetben 
tábor a Börzsönyben
10–16 éves gyerekek részére
Időpont: július 13–17. 

Tervezett programok: túrázás, 
természetmegfigyelés, fotózás, 
kézművesség, néptánc, versmon-
dás, előadó-művészet, íjászat. 
További információ: Ravasz 
Balázs, 06-70-512-0081
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő

Pótvizsgára és iskolára 
előkészítő foglalkozások
Időpont: július 27.–augusztus 14. 
(10 és 14 óra között)
A tantárgyak a felmerülő 
igények és a jelentkezők száma 
szerint alakulnak. Egy tan-
tárgyból 30 óra (napi 2x45 perc) 
felkészítés lesz.
Részvételi díj: 30 000 Ft/tantárgy

Könyvkötő tábor
Időpont: augusztus 3–7. (9 és 14 
óra között)
Az érdeklődők megismerked-
hetnek a papírmerítésnek, a 
füzetlapok, kisebb könyvek 
készítésének a fortélyaival, a 
könyvdíszítéssel.
Vezeti: Novokrescsenszkov 
Tamás nyomdász
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

Kerékpáros nyári tábor
Időpont: augusztus 24–28. (9 és 
14 óra között)
Mottó: Szívügyünk a közlekedés. 
Az iskolakezdés előtti időszakra 
tervezett egyhetes nyári napközis 
tábor célja a 6–14 éves általános 
iskolás gyerekek közlekedésbiz-
tonságra nevelése. A résztvevők 
elemeire szedve ismerkedhetnek 
meg a kerékpárral, és a Havan-
na-lakótelepen lévő parkolókban 
próbákon, akadályversenyeken 

fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakembe-
rek segítségével KRESZ-ismereti 
vetélkedők keretében tanulják 
meg a gyerekek a helyes gyalogos 
és kerékpáros közlekedés szabá-
lyait.
Részvételi díj: 3000 Ft/hét
A táborba jelentkezni és további 
információt kérni az intéz-
mény elérhetőségein lehet (1181 
Kondor Béla sétány 8. Telefon: 
291-6564).

rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.Kalandos-
kézműves napközis tábor 
Időpont: június 16–19. és június 
22–26. (egész nap)
Délelőtt felfedezőúton (Merzse-
mocsár, meteorológiai állomás, 
helytörténeti gyűjtemény, Bálint 
ágnes-emlékház, Soroksári 
Botanikus Kert, Aeropark, 
Tűzoltómúzeum), délután 
kézműves foglalkozáson vesznek 

SZíNES NyáRI KAVALKáD
Hagyományőrzés az önkormányzat támogatásával 

Közeleg a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a táborozás időszaka is. 
Az önkormányzat és több kerületi intézmény jóvoltából idén is sokféle tábor várja 
azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik aktívan szeretnék tölteni a nyarat. A 
táborok között akadnak olyanok, amelyek már a korábbi években is nagy népszerű-
ségnek örvendtek, és olyanok is, amelyekre most először lehet jelentkezni.

részt a gyerekek, ahol különböző 
technikákkal ajándéktárgyakat 
készítenek.
Részvételi díj: első turnus 11 500 
Ft/4 nap, második turnus 14 500 
Ft/5 nap.

hagyományőrző tábor 
(a XVIII. kerületi önkormányzat 
támogatásával)
Időpont: június 29.–július 4. 
Helyszín: Őrimagyarósd 
(Őrség)
Tudod, mi a bige? játszottál 
valaha métát? Simogattál már 
kéthetes bocit, selymes szőrű 
alpakkát? Ha igen, azért gyere 
el, ha még nem, akkor azért! 
Néptánc és népi gyermekjáték-
ok, kézműves foglalkozások, 
kirándulás az Őrségi Nemzeti 
Parkban, fürdés a Vadása-tóban, 
sportolási lehetőségek.
Vezeti: Vörös árpád 
néptáncpedagógus, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola taná-

ra  Részvételi díj: 29 000 Ft 

intenzív zumbatábor
Időpont: július 6–10. (18 órától)
A zumba Kolumbiából szárma-
zó, könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc – egyben 
fitneszprogram is. Várunk sze-
retettel mindenkit, aki intenzív 
kikapcsolódásra vágyik. Előzetes 
jelentkezés nem szükséges.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom, 
bérlet: 3000 Ft/5alkalom

tánctábor napközis 
jelleggel
Időpont: július 13–17.
Zenés-táncos foglalkozások a 
New Dance World Tánciskola 
oktatóinak irányításával. A 
tábor célja egy rövid koreográfia 
összeállítása, betanulása, amelyet 
a gyerekek az utolsó napon 
bemutatnak a hozzátartozók-
nak, barátoknak. A délelőtti és 
délutáni táncpróbákat stran-

dolás, arcfestés és sok-sok játék 
egészíti ki.
Vezeti: Haraszti Péter és 
Turcsány Eszter
Részvételi díj: 29 000 Ft

Kreatív művészeti napközis 
tábor
Időpont: július 27–31. (egész nap) 
Délelőtt: személyiségfejlesztő 
játékos drámafoglalkozások. 
Délután: kézműves foglalko-
zások (batikolás, gyöngyfűzés, 
kavicsfestés, dekupázs) és sza-
badidős játékok.
Vezeti: Tósoki Anikó pedagógus, 
előadóművész
Részvételi díj: 16 500 Ft
Kis létszámú napközis tábora-
inkban a családias hangulat mel-
lett személyre szabott figyelmet 
fordítunk a gyerekekre. Tábori 
programjaink a művelődési ház 
színháztermében, galériájában, 
illetve több külső helyszínen zaj-
lanak. A táborokba jelentkezni 

és további információt kérni az 
intézmény elérhetőségein lehet 
(1181 Városház utca 1–3. Telefon: 
290-9498, 291-2896).

PiK ház

Képzőművésztábor 
Időpont: június 16–26. (9 órától)
Változatos programokat 
kínálunk a gyerekeknek, akik 
különféle technikákkal is megis-
merkedhetnek. 
Vezeti: Nagy Ernő festőművész
Részvételi díj: 5000 Ft/1 hét, 
8000 Ft/2 hét

néptánctábor
Időpont: június 29.–július 3. és 
augusztus 24–28. (17 órától)
Vezeti: Kováts judit
Részvételi díj: 3000 Ft/hét
A néptánctábor minimum 8 
fővel indul.
A táborokba előzetes jelentkezést 
kérünk! További információ 

az intézmény elérhetőségein 
kérhető (1188 Vasút utca 48. 
Telefon: 291-9202, 294-5971).

Kreatív kézműves tábor
Időpont: június 22–26., július 
13–17. és augusztus 3–7. (10 és 13 
óra között)
Pólófestés saját kezűleg és egyéb 
huncutságok.
Vezeti: Balogh Kata 
és a Lila Cápa
Részvételi díj: 1800 Ft/nap, 8000 
Ft/5 nap

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyűJtEMény

helytörténeti nyári tábor 
Időpont: június 15–19. és augusz-
tus 24–28. (8 és 16 óra között)
Szeretnéd megismerni a kerület 
történetét? Kíváncsi vagy, kik és 
hogyan éltek itt régen? Szívesen 

megismernél érdekes, „titkos” 
helyszíneket a lakóhelyeden? 
Legyél te is helytörténész, gyere 
el nyári napközis táborunkba! 
Várjuk a helytörténet iránt 
érdeklődő, a játékos felfedezéshez 
kedvet érző 8–12 éves XVIII. 
kerületi gyerekeket. 
Múzeumsarok kiállítóterem 
(1181 Szent Lőrinc sétány 2.) 
Vezeti: Rozgonyi Sarolta múze-
umpedagógus
Részvételi díj: 6000 Ft/hét, amely 
magában foglalja a napi három-
szori étkezés, az utazás és az 
alapanyagok költségét. Aki hoz 
egy saját készítésű fényképet vagy 
rajzot egy kerületi középületről, 
szoborról vagy emlékműről, 
1000 forint kedvezményt kap a 
részvételi díjból!
jelentkezési határidő: május 15. 
jelentkezni e-mailben vagy tele-
fonon lehet: pihgymuzeum18@
gmail.com, 290-1585 vagy 
06-20-921-4414. 
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9Úszó-, foci- és küzdősporttábort is szervez a Városgazda Nyári táboroK

A Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. idén tavasszal 
indította útjára a sportvállal-
kozását. A Városgazda Után-
pótlás Akadémia szakoktatók 
közreműködésével nyújt spor-
tolási lehetőséget a gyermek- 
és ifjúsági korosztálynak.

– A fiú- és a lánylabdarú-
gás után hamar megalakult 

az úszószakosztályunk, s 
ezekhez csatlakozott harma-
dikként a küzdősport. Nap-
jainkban már több mint 200 
gyerek sportol nálunk. Az 
akadémia népszerűsítéséhez 
elengedhetetlen, hogy járjuk 
az iskolákat és részt vegyünk 
a különböző rendezvényeken. 
így lesz ez a gyermeknapon is 

a Bókay-kertben, ahol megta-
lálható lesz az egyesület sátra. 
A legújabb szakosztályunk 
küzdősport-bemutatóval ké-
szül, s a felújított kis füves 
focipályán hétméteres-rúgó 
bajnoksággal és egyéb sport-
játékokkal várunk minden ér-
deklődőt. Nem utolsósorban 
pedig a gyermeknapon is lehet 

jelentkezni a nyári táboraink-
ba – mondta el Banyár László, 
a Városgazda Zrt. vezérigaz-
gatója.

rutInos 
szervezés
A gyermekektől és a szülőktől 
egyaránt számos pozitív visz-
szajelzést kaptak a szervezők 
a tavalyi úszótáborról, amely-
ben a várakozásokat felülmúl-
va több mint 100 gyerek vett 
részt. Idén ismét a Bókay-kert 
strandja lesz az úszótábor köz-
pontja, a focitábor turnusait 

pedig a Vilmos Endre Sport-
centrumban tartják.

– A szervezés alatt álló 
küzdősporttáborral kapcso-
latban a hónap végén tudunk 
konkrét információkkal szol-
gálni, így már a gyermeknapi 
rendezvényen is. jelentkezni 
ötéves kortól lehet – tájékoz-
tatott Banyár László. – Fon-
tosnak tartjuk, hogy a tábora-
inkban a gyerekek ne csak az 
adott sportág gyakorlati részé-
vel ismerkedjenek meg, hanem 
annak történetével is, és hogy 
lehetőség szerint találkozzanak 
egy-egy ismert sportolóval. 

testvéreKneK 
olCsóBB
A táborozás június 22-én kez-
dődik. Az úszó- és a labdarú-
gótábor részvételi díja azonos, 
az egyhetes turnus 19 ezer fo-
rintba, az utánpótlás-akadémia 
sportolói számára 16 ezer forint-
ba kerül. Testvérek jelentkezése 
esetén 10 százalék kedvezményt 
adnak a második gyermek, illet-
ve a további testvérek részvételi 
díjából. A napközis rendszerű 
foglalkozások keretében a gyer-
mekek tízórait, ebédet és uzson-
nát is kapnak.

– Táborainkra a családias 
légkör jellemző, s a szakoktatás 
mellett a játékra is mindig van 
lehetőség – tette hozzá a vezér-
igazgató.

A sportfoglalkozásokon kí-
vül olyan változatos progra-
mokkal várják a táborozókat, 
mint a kézműves foglalkozások, 
az erdei tornapálya, játékos ve-
télkedők, kalandpark-látogatás, 
sportjátékok és strandolás. A 
külön programokra, kirándulá-
sokra a Városgazda a saját bu-
szával szállítja a gyermekeket.

A táborokra a Városgazda 
ügyfélszolgálatán (1181 Baross 
utca 7.) és a kerületi uszodák 
jegypénztáraiban lehet jelent-
kezni. További felvilágosítás az 
akademia@varosgazda18.hu 
e-mail címen kérhető.

isMErt 
szAKEMBErEK   
A szAKosztáLyoK 
éLén
A márciusi indulást 
követően a labdarúgás 
mellett két szakosztály-
lyal bővült a városgaz-
da utánpótlás Akadé-
mia. áprilisban már az 
egyesület színeiben 
szereplő úszók is részt 
vettek a városgazda-
kupán, május elején 
pedig megalakult a 
küzdősportszakosztály. 
A színvonalas szakmai 
munkára garancia az 
új szakosztályvezetők 
személye.
– Örömmel tölt el, hogy 
két újabb szakosztá-
lyunk irányítását olyan 
kiváló szakemberek 
vállalták el, mint hor-
váth zoltán egykori 
ifjúsági Európa-bajnok, 
olimpiai kerettag úszó, 
illetve dudok Károly, 
a thaibox-szövetség 
elnöke – mondta Banyár 
László.

hAsznos IdőTölTés
 Sportos nyár vár a kerületi gyerekekre

�a nyári iskolai szünetben tartalmas időtöltést kínálnak a gyerekeknek 
a különféle táborok. a városgazda utánpótlás akadémia mindhárom 
szakosztálya – az úszó-, a labdarúgó- és a legújabb, a május elején 

megalakult küzdősport-szakosztály – szervez sporttábort.  
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Lapunk körképet készített arról, 
hogy hol milyen táborok várják 
a vakációzókat ezen a nyáron. 
A lista tovább bővülhet, így 
érdemes rendszeresen felkeresni 
a kerület honlapját (www.bp18.
hu), ahol naprakész információk 
találhatók.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

tűzzománctábor

Időpont: június 22–26. (10 és 
14 óra között) ékszerkészítés, 
tűzzománckép-készítés
Vezeti: Török Ibolya szobrász-
művész Részvételi díj: 3000 Ft/
hét + anyagköltség

sminktábor
Időpont: június 29.–július 2. (10 
és 13 óra között)
Egészséges és szép bőr, avagy 
hogyan és mikor sminkeljünk? 

Sminkfoglalkozásokon lehet 
elsajátítani a különféle fogásokat 
a bőrápolástól a professzionális 
make-up készítéséig, egyénre 
szabottan is.
Vezeti: Császár-Bíró Lilla
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

Művészet a természetben 
tábor a Börzsönyben
10–16 éves gyerekek részére
Időpont: július 13–17. 

Tervezett programok: túrázás, 
természetmegfigyelés, fotózás, 
kézművesség, néptánc, versmon-
dás, előadó-művészet, íjászat. 
További információ: Ravasz 
Balázs, 06-70-512-0081
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő

Pótvizsgára és iskolára 
előkészítő foglalkozások
Időpont: július 27.–augusztus 14. 
(10 és 14 óra között)
A tantárgyak a felmerülő 
igények és a jelentkezők száma 
szerint alakulnak. Egy tan-
tárgyból 30 óra (napi 2x45 perc) 
felkészítés lesz.
Részvételi díj: 30 000 Ft/tantárgy

Könyvkötő tábor
Időpont: augusztus 3–7. (9 és 14 
óra között)
Az érdeklődők megismerked-
hetnek a papírmerítésnek, a 
füzetlapok, kisebb könyvek 
készítésének a fortélyaival, a 
könyvdíszítéssel.
Vezeti: Novokrescsenszkov 
Tamás nyomdász
Részvételi díj: 3000 Ft/hét

Kerékpáros nyári tábor
Időpont: augusztus 24–28. (9 és 
14 óra között)
Mottó: Szívügyünk a közlekedés. 
Az iskolakezdés előtti időszakra 
tervezett egyhetes nyári napközis 
tábor célja a 6–14 éves általános 
iskolás gyerekek közlekedésbiz-
tonságra nevelése. A résztvevők 
elemeire szedve ismerkedhetnek 
meg a kerékpárral, és a Havan-
na-lakótelepen lévő parkolókban 
próbákon, akadályversenyeken 

fejleszthetik az ügyességüket. 
Közlekedésrendészeti szakembe-
rek segítségével KRESZ-ismereti 
vetélkedők keretében tanulják 
meg a gyerekek a helyes gyalogos 
és kerékpáros közlekedés szabá-
lyait.
Részvételi díj: 3000 Ft/hét
A táborba jelentkezni és további 
információt kérni az intéz-
mény elérhetőségein lehet (1181 
Kondor Béla sétány 8. Telefon: 
291-6564).

rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.Kalandos-
kézműves napközis tábor 
Időpont: június 16–19. és június 
22–26. (egész nap)
Délelőtt felfedezőúton (Merzse-
mocsár, meteorológiai állomás, 
helytörténeti gyűjtemény, Bálint 
ágnes-emlékház, Soroksári 
Botanikus Kert, Aeropark, 
Tűzoltómúzeum), délután 
kézműves foglalkozáson vesznek 

SZíNES NyáRI KAVALKáD
Hagyományőrzés az önkormányzat támogatásával 

Közeleg a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a táborozás időszaka is. 
Az önkormányzat és több kerületi intézmény jóvoltából idén is sokféle tábor várja 
azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik aktívan szeretnék tölteni a nyarat. A 
táborok között akadnak olyanok, amelyek már a korábbi években is nagy népszerű-
ségnek örvendtek, és olyanok is, amelyekre most először lehet jelentkezni.

részt a gyerekek, ahol különböző 
technikákkal ajándéktárgyakat 
készítenek.
Részvételi díj: első turnus 11 500 
Ft/4 nap, második turnus 14 500 
Ft/5 nap.

hagyományőrző tábor 
(a XVIII. kerületi önkormányzat 
támogatásával)
Időpont: június 29.–július 4. 
Helyszín: Őrimagyarósd 
(Őrség)
Tudod, mi a bige? játszottál 
valaha métát? Simogattál már 
kéthetes bocit, selymes szőrű 
alpakkát? Ha igen, azért gyere 
el, ha még nem, akkor azért! 
Néptánc és népi gyermekjáték-
ok, kézműves foglalkozások, 
kirándulás az Őrségi Nemzeti 
Parkban, fürdés a Vadása-tóban, 
sportolási lehetőségek.
Vezeti: Vörös árpád 
néptáncpedagógus, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola taná-

ra  Részvételi díj: 29 000 Ft 

intenzív zumbatábor
Időpont: július 6–10. (18 órától)
A zumba Kolumbiából szárma-
zó, könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc – egyben 
fitneszprogram is. Várunk sze-
retettel mindenkit, aki intenzív 
kikapcsolódásra vágyik. Előzetes 
jelentkezés nem szükséges.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom, 
bérlet: 3000 Ft/5alkalom

tánctábor napközis 
jelleggel
Időpont: július 13–17.
Zenés-táncos foglalkozások a 
New Dance World Tánciskola 
oktatóinak irányításával. A 
tábor célja egy rövid koreográfia 
összeállítása, betanulása, amelyet 
a gyerekek az utolsó napon 
bemutatnak a hozzátartozók-
nak, barátoknak. A délelőtti és 
délutáni táncpróbákat stran-

dolás, arcfestés és sok-sok játék 
egészíti ki.
Vezeti: Haraszti Péter és 
Turcsány Eszter
Részvételi díj: 29 000 Ft

Kreatív művészeti napközis 
tábor
Időpont: július 27–31. (egész nap) 
Délelőtt: személyiségfejlesztő 
játékos drámafoglalkozások. 
Délután: kézműves foglalko-
zások (batikolás, gyöngyfűzés, 
kavicsfestés, dekupázs) és sza-
badidős játékok.
Vezeti: Tósoki Anikó pedagógus, 
előadóművész
Részvételi díj: 16 500 Ft
Kis létszámú napközis tábora-
inkban a családias hangulat mel-
lett személyre szabott figyelmet 
fordítunk a gyerekekre. Tábori 
programjaink a művelődési ház 
színháztermében, galériájában, 
illetve több külső helyszínen zaj-
lanak. A táborokba jelentkezni 

és további információt kérni az 
intézmény elérhetőségein lehet 
(1181 Városház utca 1–3. Telefon: 
290-9498, 291-2896).

PiK ház

Képzőművésztábor 
Időpont: június 16–26. (9 órától)
Változatos programokat 
kínálunk a gyerekeknek, akik 
különféle technikákkal is megis-
merkedhetnek. 
Vezeti: Nagy Ernő festőművész
Részvételi díj: 5000 Ft/1 hét, 
8000 Ft/2 hét

néptánctábor
Időpont: június 29.–július 3. és 
augusztus 24–28. (17 órától)
Vezeti: Kováts judit
Részvételi díj: 3000 Ft/hét
A néptánctábor minimum 8 
fővel indul.
A táborokba előzetes jelentkezést 
kérünk! További információ 

az intézmény elérhetőségein 
kérhető (1188 Vasút utca 48. 
Telefon: 291-9202, 294-5971).

Kreatív kézműves tábor
Időpont: június 22–26., július 
13–17. és augusztus 3–7. (10 és 13 
óra között)
Pólófestés saját kezűleg és egyéb 
huncutságok.
Vezeti: Balogh Kata 
és a Lila Cápa
Részvételi díj: 1800 Ft/nap, 8000 
Ft/5 nap

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyűJtEMény

helytörténeti nyári tábor 
Időpont: június 15–19. és augusz-
tus 24–28. (8 és 16 óra között)
Szeretnéd megismerni a kerület 
történetét? Kíváncsi vagy, kik és 
hogyan éltek itt régen? Szívesen 

megismernél érdekes, „titkos” 
helyszíneket a lakóhelyeden? 
Legyél te is helytörténész, gyere 
el nyári napközis táborunkba! 
Várjuk a helytörténet iránt 
érdeklődő, a játékos felfedezéshez 
kedvet érző 8–12 éves XVIII. 
kerületi gyerekeket. 
Múzeumsarok kiállítóterem 
(1181 Szent Lőrinc sétány 2.) 
Vezeti: Rozgonyi Sarolta múze-
umpedagógus
Részvételi díj: 6000 Ft/hét, amely 
magában foglalja a napi három-
szori étkezés, az utazás és az 
alapanyagok költségét. Aki hoz 
egy saját készítésű fényképet vagy 
rajzot egy kerületi középületről, 
szoborról vagy emlékműről, 
1000 forint kedvezményt kap a 
részvételi díjból!
jelentkezési határidő: május 15. 
jelentkezni e-mailben vagy tele-
fonon lehet: pihgymuzeum18@
gmail.com, 290-1585 vagy 
06-20-921-4414. 
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Matula bácsi 
tanítványai
A Bókay árpád országos Biológia-
verseny szervezői az idén is izgalmas 
kalandra hívták a diákokat. A megmé-
rettetés döntője a Bókay iskolában volt 
április 24-én. 

A Bókay árpád általános Iskola az országos 
verseny meghirdetésével tiszteleg névadójának 
az emléke előtt, aki mecénásként, orvos-gyógy-
szerészként, valamint a gyógy- és ásványvizek 
kutatójaként hallatlan eredményeket ért el a 
magyar tudomány történetében. 

Az országos biológiaversenyt tizenhét éve 
hasonló tematika szerint, de mindig megújuló 
elemekkel, a világháló kínálta lehetőségek figye-
lembevételével szervezi az iskola. A diákoknak 
benevezésként minden évben pályamunkát kell 
írniuk, meg kell oldaniuk egy komplex feladat-
lapot, és kísérletsorozatot is kell végezniük. 

Az 5–6. osztályosokat A nádas élővilága 
címmel invitálták a szervezők a megmérette-
tésre. Krakkerné Berki Hajnalka, a Bókay iskola 
biológiatanára, a verseny szakmai vezetője azt 
tanácsolta a gyerekeknek, hogy úgy mutassák 
be a nádas növény- és állatvilágát, úgy fedezzék 
fel ezt a csodás birodalmat, mintha a Tüskevár-
ban Matula bácsi tanítványai lennének. 

A 7–8. osztályosok pályamunkájának témája 
a veszélyeztetett élőlények bemutatása volt. 

– A téma különösen aktuális, hiszen napja-
inkban a növény- és állatfajok ezreit fenyegeti 
a kipusztulás veszélye – magyarázta a verseny 
szakmai vezetője.  – Az élőhelyek elvesztése, az 
illegális kereskedelem, a túlvadászat és -halá-
szat, a szennyezések, a gyorsan terjedő idegen-
honos fajok és a klímaváltozás hatásai egyaránt 
veszélyeztetik a vadvilágot. 

A versenyzők közül a döntőbe mindkét kor-
csoportból a legtöbb pontot elérő 20 tanuló ju-
tott be, s előzetesen megismert tematika alap-
ján írásbeli és szóbeli megmérettetésen vettek 
részt.

A verseny színvonalát jelzi, hogy a döntő 
első tíz helyezettje szinte valamennyi biológia 
tagozatos középiskolában felvételi nélkül foly-
tathatja a tanulmányait, vagy előnyben részesül 
a felvételi során. 

Ê fülep e.

Tejesdobozból 
pénztárca
A háztartási hulladék újrahasznosítása 
volt a témája a Múzeumsarok április 
25-i családi délutánjának, amelyen a 
tejes- és más kartondobozokból, kü-
lönféle műanyagokból, kupakokból, 
elhasználódott ruhadarabokból, zok-
nikból lehetett praktikus használati 
tárgyakat, játékokat készíteni.

– A családi délutánjaink mindig az aktuális 
kiállítás témájához kapcsolódnak. Ezúttal Gróf 
Cséry Lajost, illetve az általa létesített Cséry-
telepet mutattuk be. A gróf az 1890-es években 
a szemét feldolgozásáról szóló szerződést kötött 
a fővárossal. – A telepre vasút is vezetett, amit a 
köznyelv egyszerűen csak szemétvasútnak ne-
vezett. Cséry Lajos kezdte először szétválogatni 
a szemetet, és saját szabadalma alapján szerves 
trágyát állított elő belőle elsősorban kertésze-
tek és szőlészetek számára – mesélte a program 
kapcsán Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus.

A Múzeumsarokba ezen a szombat délutá-
non ellátogatók között voltak, akik csak a ki-
állítást nézték meg, és voltak, akik különféle 
tárgyakat is készítettek a kézműves asztalok-
nál. Az újrahasznosítható karton- és műanyag-
hulladékból készíthető játékoknak, használati 
tárgyaknak csak a fantázia szabhatott határt. 
Tejesdobozból pénztárca lett, a Kinder-tojás 
műanyag belsejéből pedig ügyességi játék. 
Használt zoknikból hernyó és egyéb bábok ké-
szültek, az apróbb műanyaghulladékok fülbe-
valóként születtek újjá. 

Ê P. A.

Kőszegi 
játszótársak 
trifus Péter városbújócska című fotó-
kiállítása május 22-ig tekinthető meg a 
Pestszentimrei Közösségi házban. 

A tárlat címe már sejteti, hogy apró városi 
részletek megörökítéséről lehet szó. A képek 
alkotója, a kőszegi Trifus Péter figyeli a város 
életét, átéli annak változásait, de leginkább azt 
az állandóságot, azt a múlhatatlannak tűnő sa-
játos atmoszférát szereti, amely éppúgy táplál-
kozik a múltból, mint a jelenből, sőt még a jö-
vőből is.
Varga Ferenc médiaművész, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési 
és Sport Közalapítvány kuratóriumának tagja 
elmesélte, hogy miként jött létre a kiállítás. 
A közalapítvány szervezésében XVIII. kerü-
leti művészek bemutatkozhattak a jurisics-
várban, és viszonzásképpen kapott meghívást 
Trifus Péter, akivel a médiaművész együtt járt 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre. Varga 
Ferenc azt is elárulta, hogy júniusban közös 
tárlatot szerveznek kerületi művészek kőszegi 
alkotókkal a Kondor Béla Közösségi Házban.  
A Városbújócska fotói kivétel nélkül Kőszegen 
készültek.

 – A „játszótársaim” jellemzően nemcsak 
emberek, hanem utcák, épületek, tárgyak is 
voltak – mondta a fotós. – Még pontosabban 
fogalmazva formák, fények, tónusok, faktúrák, 
amelyek egyszer csak, egy-egy megismételhe-
tetlen pillanatban, kiemelkedtek a térből, s a 
képeken keresztül talán az időből is, hogy meg-
mutassák magukat. Nem kerestem a különöset, 
de kihasználtam a véletlen adta lehetőségeket. 
A gimnazistakora óta fotózó művész azt is el-
mondta, hogy a tárlaton szereplő képek nagy 
része nem egy egység részeként készült, ha-
nem a rendszerezés közben „érlelődött” soro-
zattá”. 

Azokat a kőszegi fotókat tette egy-
más mellé, amelyeken ott van a léte-
zés, a lassú elmúlás, a megállított, meg-
dermesztett idő illékony lenyomata. 
A május 6-i kiállítás-megnyitón Ódor Katalin, 
a Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatója kö-
szöntötte a vendégeket, Grozdits Hahó író, új-
ságíró, szerkesztő pedig humoros írásával nyi-
totta meg a tárlatot. Nagy Csaba, a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola tanára zongorajátékával mű-
ködött közre. 

Ê f. e.

Két művész 
kezétől érintve
Kettős kiállításnak ad helyet május 9. 
óta a Fehéren Feketén galéria: zsolnai 
Mihály és Kovács Ernő népi iparmű-
vész fafaragásai láthatók.

– Zsolnai az ősi, archaikus erő, a világ titkainak 
kutatója, Kovács Ernő pedig a reneszánsz mes-
ter a maga rendkívül kifinomult technikai tu-
dásával, cizellált formavilágával – foglalta össze 
röviden Frömmel Gyula festőművész a különb-
séget Zsolnai Mihály és Kovács Ernő népi ipar-
művész munkái között.

A két alkotóban közös, hogy mindketten 
fával dolgoznak, és hogy legfrissebb alkotása-
ikat ugyanott, a Fehéren Feketén Galéria A fa 
két művész kezétől érintve című tárlatán mu-
tatják be. A megnyitón hangzott el Frömmel 
Gyula elemzése, amelyből kiderült, hogy míg az 
egyébként sportemberként, tanárként is ismert 
és sikeres Zsolnai hosszú ideje rendszeresen ki-
állító művész, addig a taksonyi illetőségű, asz-
talos szakmából élő Kovács először lép a közön-
ség elé iparművészeti munkáival.

A megnyitón a galéria vezetője, Nádasdi Mi-
hály szobrászművész is köszöntötte a vendége-
ket, Ayele Fanni pedig fuvolajátékával teremtett 
kiváló hangulatot az esthez. A kiállított művek 
előzetes egyeztetés után május 21-ig tekinthetők 
meg a Teleki utca 26/B alatti galériában (tele-
fon: 291-9047).

Ê k. gy.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerü-
leti Tagintézménye által tizenkettedik alkalom-
mal – ezúttal Zöldség-gyümölcs címmel – meg-
rendezett versmondó versenyen 26 gyermek vett 
részt a kerület különböző óvodáiból. A gyerekek 
nemcsak verseltek a zöldségekről, gyümölcsökről, 
hanem Kármán Béla kereskedő jóvoltából meg is 
kóstolhatták azokat. 

 Az eseményt Karayné Pavalacs Zsuzsa logo-
pédus köszöntője után Galgóczy Zoltán nyitotta 
meg, bátorítva a sok csillogó szemű óvodást.  

– A vers nemcsak a lelket nemesíti, hanem a 
beszédet is javítja – mondta az alpolgármester. – 
Fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban 
tanuljanak meg szépen beszélni. A rendezvény is 
ezt a célt szolgálja. 

Azok az összetett beszédproblémával küszkö-

dő gyerekek, akik egész évben logopédus segít-
ségével csiszolgatják a képességüket, örömmel 
vesznek részt a rendezvényen, mert számukra 
nem nagyon van lehetőség a szereplésre, az ön-
kifejezésre.

– Amikor tanítjuk a hangokat a logopédiára 
járó gyerekeknek, akkor terápiás előrelépés, hogy 
verseket mondatunk velük, olyanokat, amelyek 
egy-egy hangot hangsúlyozva rásegítenek a be-
szédük javítására – magyarázta Karayné Pavalacs 
Zsuzsa. – S ha már eljutottunk odáig, hogy ügye-
sen szavalnak, azt gondoltuk a kollégáimmal, 
hogy miért ne lehetne a beszédhibával küszködő 
gyerekeknek is versmondó versenyt rendezni. így 
kezdődött – emlékezett vissza a kezdetekre a lo-
gopédus. 

Ê f. e. 

Nem csak „zöldséget” mondtak 
zöldség-gyümölcs címmel rendezett versmondó versenyt a Fővárosi Pedagógiai 
szakszolgálat Xviii. kerületi tagintézménye a beszédterápiára járó óvodásoknak 
május 5-én a Lőrinci nagykönyvtárban. 

– Az utcazene különös műfaj. Arra hivatott, hogy 
megállítsa az embert. Mi vasárnapi időpontokat vá-
lasztottunk, mert ilyenkor senki nem siet annyira 
– mondta Draskóczy Zoltán gitárművész, az Utca-
zenebona című programsorozat szervezője még a 
május 3-i újabb pestszentimrei koncertet megelő-
zően. 

Ódor Katalin, a Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) igazgatója emlékeztetett, hogy a megújuló 
intézmény másfél-két évvel ezelőtt tűzte maga elé 
azt a célt, hogy programjai egy részével kilép a falak 
közül, hogy a kultúrát kivigye az utcára. jó ötletnek 
tűnt a PIK-ben 2013 óta sikerrel folyó komolyzenei 
koncertsorozatot, a Zenebonát a szabadban is pró-
bára tenni.

– Tavaly augusztusban rendeztük az első Utca-
zenebonát. Egészen különös hangulata volt annak, 

ahogy Zoliék kiültek vasárnap délelőtt, és a temp-
lomból, sétáról érkező embereket muzsikával fo-
gadták. 

A sikeren felbuzdulva a PIK pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és nyert is. En-
nek köszönhetően idén április 19. és augusztus 16. 
között már összesen öt hangversenyt tud szervezni 
Pestszentimre központjában a tavaszi és a nyári hó-
napok egy-egy vasárnapján.

áprilisban a Dohnányi Ernő Zeneiskola fúvósze-
nekarai muzsikáltak a Hősök terén, május 3-án pe-
dig az iskola ének tanszakának Szilágyi Olga, illetve 
Kákay Katalin vezette növendékei adtak anyáknapi 
műsort. A következő koncertet május 31-én, gyer-
meknapon adja a Dohányi ifjúsági vonószenekara 
és csellóegyüttese. Az előadás 11 órakor kezdődik.

Ê k. gy.

Zene a szabadban
térzenével szerepelnek a dohnányi zeneiskola együttesei öt tavaszi és nyári vasár-
napon Pestszentimrén, a hősök terén. A következő utcazenebona koncert gyer-
meknapon lesz.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyház Egyre több hívő gyalogol a rózsafüzér-zarándoklaton

�az idén már 
kilencedik al-
kalommal ren-

dezték meg az élő 
rózsafüzér zarándok-
latot, amely körbeöleli 
a fővárost, s a kilomé-
terek teljesítése után 
ünnepi szentmisével 
fejeződik be a nyolc 
szakasz végpontján. 
Kerületünket ezúttal is 
a 7. és a 8. szakasz 
érintette, a zarándo-
kok útja a Havanna-
lakótelepen lévő szent 
lászló-plébániatemp-
lomnál fejeződött be. 
előtte azonban nem 
kevés gyaloglás várt 
rájuk.

 
Belépve Pestszentimrén a Nemes 
utcai Szent Imre-templom kert-
jébe, látnivaló volt, hogy vendé-
gek fogadására készülnek. Leg-
alább tíz hölgy sürgött-forgott, 
hogy időre, a déli harangszóra, 
minden rendben legyen s készen 
várja az érkező zarándokokat.

Az időjárásra, mint általában 
az élő rózsafüzér zarándoklat 
napján, ezúttal sem lehetett pa-
nasz, mert nem volt túl meleg, 
és az eső sem esett. Nem vélet-
lenül jegyezte meg később egy 
csaknem húsz kilométeres gya-
loglást vállaló idős hölgy: „Igazi 
zarándokidőt kaptunk Szűz Má-
riától, mert ennél jobbat, szebbet 
elképzelni sem lehet.”

meGújult Imre
Valóban nem, így aztán a vendé-
geket várók is jókedvűek voltak 
a templomkertben, ahol minden 
időre került a helyére. Székek, 
asztalok és nem mellesleg olyan 
szép és étvágygerjesztő szendvi-
csek meg sütemények, hogy az 
ember sajnálta, miért nem állt 
zarándoknak erre a szombati 
napra.

Mivel azonban a kilométe-
reket a gyaloglók vállalták, a jó 
falat is őket illette…

A várakozás ideje alatt a 
templom gondnoka, Sánta Lász-
ló büszkélkedett egy kicsit a 
kerttel. Látva a hibátlan munká-

ját és a kertben lévő urnatemető 
tökéletességét, elmondható: jog-
gal tette, hiszen a templomkert 
akár szépségversenyen is indul-

hatna. Ráadásul „őrzője” is van 
a névadó Szent Imre szobrának 
„személyében”. A szobor nemré-
giben újult meg az ezermester-

gondnoknak köszönhetően, aki 
oly széppé, fényessé varázsolta 
Imrét, mintha csak mostanság 
érkezett volna közénk.

Néha tán nem is ártana az ő 
„kemény tisztasága”…

aKIHez jötteK, 
az tudta
No, de nézzük a zarándokokat, 
mert megérkeztek, amit nem 
lehetett nem észrevenni, ponto-
sabban meghallani. énekek kí-
sérték a lépteiket, és amikor be-
fordultak az utcáról a templom 
kertjébe, akkor lehetett csak iga-
zán látni, milyen sokan vannak. 
Száznál is többen lehettek, akik 
betértek a templomba, ahol Lak 
Gábor plébános fogadta őket.

Engedtessék meg egy rövidke 
gondolat a zarándokokat váró 
templomról. Az elmúlt évek so-
rán a korábbi plébános, Gödölle 
Márton figyelt arra, hogy a 
templomon mindig szépítsenek 
valamit, most pedig az őt követő 
Lak atya teszi ugyanezt. jelenleg 
a szentélyben, az oltárnál foly-
nak munkálatok, el is van takar-
va a templomnak ez a része.

Ez azonban nem zavart sen-
kit sem az imádkozásban, mert 
„akihez” jöttek, az úgyis tudta, 
hogy ott ülnek a padsorokban…

műtét után
Amikor eljött a szendvics, a sü-
temény, az üdítő és a kávé órája, 
akkor lett látható, hogy a So-
roksártól Pestszentimréig tartó 
mintegy 10 kilométer sokat ki-
vett az idősebbekből.

Ani néni például azon izgult, 
hogy végig tudja-e gyalogolni a 
távot, mert tavaly nem sikerült 
neki.

– Rosszul lettem, hirtelen 
azt hittem, nagy a baj, de aztán 
mégsem. Tudja, mi maradt meg 
nekem ebből mára? Az, hogy 

amikor megszédültem, egyszer-
re sokan léptek oda hozzám. Ha 
ez eszembe jut, még ma is elér-
zékenyülök.

S valóban megtelt a szeme 
könnyel…

Néhány méterrel odébb egy 
új „versenyző” ült.

Marton Ferenc csak innen, a 
templomkerttől tartott a csapat-
tal, s mondta is, miért spórolta 
le a táv felét.

– Másfél hónapja operáltak, 
sérvműtétem volt, ezért nem 
mertem nekivágni a teljes sza-
kasznak. Ezt a távot teljesíteni 
fogom, mert jól beosztom az 
erőmet, meg föntről is segíte-
nek.

elFeledett 
FáradtsáG
Másfél órányi pihenője volt a 
zarándokoknak a templomkert 
„oázisában”, hogy aztán szem-
mel láthatóan megújult erővel 
lépdeljenek tovább.

Megtették, és amikorra kel-
lett, fél hétre ott voltak a Szent 
László-plébániatemplomnál, s 
minden fáradtságot elfeledve 
vettek részt az ünnepi szentmi-
sén.

Igen, úgy, mert a lépéseiket 
talán fentről is segítették…

 
A 7. és a 8. szakasz 
híveinek snell györgy 
püspök mutatott be 
ünnepi szentmisét 
a szent László-
plébániatemplomban.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A zarándokok a szent imre-templom kertjében tartottak pihenőt

kIloMéTerek 
„zArándokIdőben”
Száznál is többen a kerületi szakaszon

– Mi a legfontosabb, amit 
magáról mesélne egy isme-
retlennek?

– Negyvenhat éves vagyok, 
Békéscsabán születtem. Az 
érettségit követően a békés-
csabai tanítóképző főiskolán 
szereztem meg az első diplo-
mámat. Elvégeztem többek kö-
zött a BME közoktatás-vezetői 
szakát is, ami által az általános 
iskolától az érettségiig terjedő 
képzésre van „jogosítványom”. 
Húsz évig voltam a Szeberényi 
Gusztáv Adolf evangélikus is-
kola és óvoda tanára, ahol tör-
ténelmet tanítottam. A 2002-es 

tanévtől az intézmény igazga-
tója voltam.

– Volt korábban kapcsolata 
a XVIII. kerülettel?

– Pestszentlőrinchez eddig 
túl sok kapocs nem kötött, 
csupán az evangélikus gyüle-
kezet és iskola rendezvényein 
jártam itt. játékvezetőként a 
Lőrinci Sportcsarnokban több 
kézilabda-mérkőzést vezettem. 
így lettek ismerőseim, akik 
megelégedettséggel beszéltek 
a kerület életéről. április eleje 
óta, amióta az iskola igazgatója 
vagyok, intenzívebb a kapcso-
latom a kerülettel.

– A Sztehlo jól működött. 
Azt gondolta az ember, hogy 
nincs ok a változtatásra. Aztán 
mégis… Mi volt ennek az oka?

– A Sztehlo az egyik legfi-
atalabb iskola az evangélikus 
oktatási intézmények között, 
ahol nagy lendülettel indult 
meg a munka. Ez a lendü-
let természetesen párosult az 
útkereséssel, például a meg-
felelő partnerkapcsolatok ki-
alakításával a Pestszentlőrinci 
Evangélikus Gyülekezettel és 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal. Ezek a kapcsolatok 
időnként az iskolavezetés részé-
ről „megbicsaklottak”.  Ugyan-
akkor a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház ellenőrzéseket 
folytatott a Sztehlóban, s ezek 
olyan hiányosságokat tártak 
fel, amelyek indokolttá tették 
a változtatást. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a fenntar-
tó nem tanév közben akarta a 
váltást, hanem a tanév végén. 
Információm szerint ez nem a 
munkáltató elképzelései miatt 
alakult másképp.

– Mindjárt itt a tanév vége. 
A rövid tevékenykedés után jön 
a szünidő, amely azonban felte-
hetően munkásabb lesz az idén, 
mint máskor. Mivel tölti a két 
hónapot?

– Ez a nyár nagyon is az is-
koláról fog szólni. A családom, 
hála istennek, megérti ezt, s 
elfogadja, hogy csak néhány 
napot tudunk együtt tölteni a 
Magas-Tátrában.

– Több mint tíz éve szervezzük 
a szünidőben a napközis tábo-
rokat – mondta Sándor Balázs, 
a Pestszentlőrinc Kossuth téri 
Református Gyülekezet lelkésze. 
– Az első hétre ovisokat, a má-
sodikra iskolásokat várunk. Az 
idei tábor elnevezése Válaszút 
lesz. Válaszút egy erdélyi falu, 
ahol az addig szorosan egymás 
mellett haladó vonatok útja ket-
téágazik, de még át lehet ülni a 
másikra. A dráma- és élmény-
pedagógia eszközeivel Noé, Ge-
deon, Rúth, Dávid történetével 
ismerkednek meg az iskolások. 
Sok játék és kézműves fejlesztő 
feladat színesíti a napokat, s a 

végén egy ócsai kirándulás sze-
repel a programban. 

A táborok öt munkanapon 
át tartanak, s vasárnap az isten-
tisztelet keretében táborzáróval 
érnek véget. A napi háromszori 
étkezéssel 8000 forint a díjuk.

Különlegessége e táborok-
nak, hogy a hitoktatókon kívül a 
gyülekezet egyetemistáit, nyug-
díjasait is megmozgatják, mert 
20–30 önkéntes segíti a gyere-
kekkel való foglalkozást.

– Az idén első alkalommal 
német hét is lesz. Négy német 
anyanyelvű tanár érkezik, s a 
gyerekek mindennap egy bib-
liai történet kapcsán tanulnak 

szavakat, nyelvtani szabályokat, 
napi 3-4 foglalkozás keretében. 
A szünetekben is folyamatos 
lesz a nyelvgyakorlás, mert min-
den játék, étkezés, ének, kézmű-
vesség idegen nyelven folyik. 
A nap végére szívesen várják a 
szülőket is. 

– Az angol tábort harmadik 
alkalommal szervezzük meg. Az 
idén egy anyukát várunk a két 
tini fiával az Egyesült államok-
ból, valamint egy brit ifjúsági 
csoportot is. Minden kiscso-
portban van egy magyar nyelv-
tanári végzettségű gyülekezeti 
önkéntes is. A két nyelvi tábor, 
hasonló feltételekkel, 8-tól 16 
óráig tart, és 12 ezer forintba 
kerül. 

Augusztus elején pedig a fi-
atalok Szokolyára utaznak egy 
hétre, ahol a szokásos kalandok, 
éjszakai túra, maguknak főzés 
mellett lelki töltekezés is lesz.

 
A Pontos ProgrAM
ovis vakációs bibliahét 
június 22-től.
iskolás vakációs 
bibliahét június 29-től.
német nyelvű bibliahét 
július 6-tól.
Angol nyelvű bibliahét 
július 27-től.
ifitábor augusztus 8-tól.
(A következő számunkban 
újabb felekezetek nyári 
programjait mutatjuk be.)

ANGOLUL éS NéMETÜL IS
 

Mint minden szünidőben, ezen a nyáron is rendeznek táborokat a felekezetek. Első-
ként a Kossuth téri reformátusokat kérdeztük, hogy mivel várják a nyári hónapokban 
a fiatalokat.

Kolarovszki zoltán személyében új igazgatója van áp-
rilistól a sztehlo gábor Evangélikus óvoda, általános 
iskola és gimnáziumnak.

A Szeberényi táblájától 
A Sztehlo Székéig
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A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2015. május 11-től június 5-ig 
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu

– Mennyire tájékozottak mindazok, akik
hallásvizsgálatra érkeznek Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek
hozzám, már előzetesen tájé kozódnak.
Sajnos gyakran előfordul, hogy az em-
bereknek téves elképzeléseik alakulnak
ki, a mi feladatunk, hogy ezeket elosz -
lassuk. Például többen tartanak attól,
hogy a halló készülék sípol, felerősíti a
zajo kat és kényelmetlen a viselése. Ilyen
esetben mindig elmondom, hogy az
elmúlt évek technológiai újításainak

köszönhetően egy jól beállí tott készü -
lékkel ezek a problémák orvo sol hatóak.
– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallás -
vizsgálat után mindenkinek lehe tő sége van
akár otthoni környe zetben is ingye ne sen
kipróbálni a készülékeket. A sze mé lyes
tapasztalat a legfontosabb meg  győző érv, a
pró ba  hordás alatt min den ki el tudja dön-
teni, hogy javítja-e az élet mi nő ségét a
halló készülék. Azt mondhatom, hogy az
esetek döntő hánya dában igen.

– Mit kell tenniük azoknak, akik részt
szeretnének venni egy hallás vizsgálaton,
vagy ha ki akarják próbálni a halló -
készülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dolguk,
mint felhívni a 06-1 332-0141-es telefon-
számot, és egyeztetni egy idő pontot
munkatársunkkal. Várunk mindenkit
szeretettel a XVIII., Üllői út 427. szám
alatt található Amplifon Hallás -
központban.

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal

Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen tájé kozódnunk,
ám érdemi döntést csak a teljes körű hallás vizsgálat után lehet
meghozni.  „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk halló -
készüléket!” – javasolja Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Am-
plifon Hallásközpontok audio lógus főorvosa, akivel az Amplifon
ingyenes hallás vizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, 
audiológus főorvos
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1. oldal 
 

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda 

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

Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - vegyes iparcikk 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Goroszló 14. fszt. 4. – 14 m2 – üzlet 

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt 
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9m2 - raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness 

Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek  

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 

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

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   

2. oldal 
 

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat 

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs 

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda  
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda 

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító 
Széchenyi u 95. fsz. 8. – 24 +18 m² - vegyes élelmiszer 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár    
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár 

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

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz  
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 

Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 

Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat 
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer 

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 
Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m2 – könyvelői iroda 

Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt 
Üllői út 407. fsz. 3. – 27 m² - üzlethelység 

Üllői út 424 – 95 m² - irodaépület 
Üllői út 443. fsz.5. – 60 + 31 m² - könyvesbolt 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda 
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda  
Üllői út 493. fsz. 5. – 81 m² - autósbolt 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 

 

3. oldal 
 

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

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. május 26. 9.00 - 16.00 óra 

Pályázat elbírálása:  
2015. május 29. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu www.bp18.hu

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés

Elvárások: szakmunkás bizonyítvány, pontos, megbízható munkavégzés,.

mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

munkatársat:

- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),

kombinált rakodógép, henger (0,5-

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

nehézgépkezel -s végzettség megléte alapelvárás.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

MELEGBURKOLÓ 
Melegburkolói

bevonására, javítására.

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

ERDÉSZETI APRÍ
- -

keresünk erdészeti aprítógép kezelésére.

erdészeti gépész végzettség.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

PÁLYAGONDNOK
Pályagondnok munkatársat keresünk

továbbá a kistraktor adaptereinek kezeléséhez Útfenntartó- és karbantartó gépek OKJ-s

bizonyítvánnyal.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Pályagondnok”!

munkatársat keresünk.

Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

Jelentkezés módja:

Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.
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13hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szoLgáLtAtás

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

n kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 
nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

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 tEtŐFEdŐ-, Bádogos-, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS! 
Tetőkarbantartás, javítás, komplett tetőátfedés, bádogos munkák, csatornázás, lapostető 
szigetelés, kúpcserép lekenés, építőipari munkálatok, szegélyezés, burkolás, viakolorozás, 
hőszigetelés (dryvit), vakolás, falazás és egyéb kőműves munkálatok teljeskörű garanciális 
kivitelezése. Fakivágást, fűnyírást, kertépítést vállalok. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! 
Telefon: 06-30/419-4229

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika. 
T.:257-1875, 06-20-9719-201

n hŐszigEtELés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 
áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n Honlapkészítés. Profi, mobilbarát, keresőoptimalizált, trendi 
honlapkészítés marketing tanácsadással. ár: 80.000 ft, ami 
tartalmazza a domain, tárhely, logó és 20.000 ft értékű AdWords 
kampány árát is. referenciák: renoval.hu, koreainyelviskola.com 
Hívjon most a részletekért: 06702445514

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. luciA galéria  tel: 780 5624, email: luciagaleria@gmail.
com

n Kémény bélelést, szerelt kémény építést, turbós-kondenzációs kazánok bekötését, 
szakvélemény ügyintézését vállaljuk. Telefonszám:06-30-333-04-47, Kálmán Péter

n Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák 
vállalása reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 

 web :www.telekrendezes.hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

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

n AsztALos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

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

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

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés.
 Telefon: 0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu

 FEstMény

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

 áLLás
n Keresek, Pestlőrincen lévő kert megművelésére férfi munkavállalót. Tel.: 295-5667

n Könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező, ambiciózus könyvelő munkatársat keres 
XVIII. kerületi, nem dohányzó munkahelyre azonnali belépéssel. Jelentkezés: konyvelo63@
gmail.com

n otthoni pénzkereset! Borítékolás és egyéb csomagolási munkák! 06-90-60-36-07 
(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/min, 06-209104517, 06-12228397)

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

n Munkájára igényes leinformálható bejárónőt keresünk Budapesti XVIII. ker. családi 
házunkba, heti 1 alkalomra. Fényképes önéletrajzát küldje a matyesztosz@citromail.hu –ra. 
kirándulásokat szervez: 2015. május 17-én vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: 
Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

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

n kiAdó 12 m2-es üzlethelység 18. ker. lakótelep közepén lévő kondor 
Béla sétányon. 50000ft. + reZsi + 2 hónap kaució. érd.: 0630/543-5067  

n két ház eladó egy áráért egy telken a 18. kerületben (Petőfi utcában). 
86 m2 + 35 m2-es ház szép kerttel, autóbeállóval. "együtt, de mégis 
külön." összesen 5 szoba.  áron alul sürgősen eladó a tulajdonostól. 
18,9m Hívjon most: 06-70/2445514

Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu

Épületgépészeti anyagok
      szakkereskedése

www.idomok.hu
Nyitva: H - Szo 7.00-19.00

VASÁRNAP ZÁRVA
Telefon: 292-0081, fax 292-3022

a Bókay-kertben

10.00  Megnyitó
10.30   Hahota Gyermek Színház 

- Csizmás Kandúr
12.00   Gryllus Vilmos

13.00  PL Team Dance Studio
14.00  Apacuka zenekar

15.00  Gyermek Zumba

15.30  Judó bemutató
15.20  J.C.D.W. tánccsoport

16.00  Kutyás bemutató
17.00  Park Aerobic 

17.30  Lala bohóc

19.00   SUGARLOAF  
koncert 

2015/05/31
program

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Helyszín: Bókay-kert  1181 Budapest,  Szélmalom utca 33.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek 
nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy 
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tar-
totta magát, 27 évesen mindössze egy 
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy 
felfedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú nyelvvizsgát. 
Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanu-
ló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-

ménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-

ták. Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplomáját!
 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három do-
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal 
tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyel-
vű mondatrész, mondat és a hang-
anyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú 

nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővé-
ve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtan-
folyamra. További információ az 
alábbi honlapon található, illetve 
az előadáson, ahol elmondjuk a 
titkot, hogyan lehet minden olyan 
emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű 

tankönyveinek 
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az 

önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási 
tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők 
és 21 990 Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:

XVIII. kerület: Sportkastély – VIP terem 
(Kisfaludy u. 33/C.)

2015. május 18. 
(hétfő) 17-19 óráig

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 
vásárol könyveket, könyvsorozatokat, lexikonokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan! 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Információ: +3670-670-7497 és +3670-339-0678 
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14 szabadidő Május végén és június elején is színes a szabadtéri programok kínálata  
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Lakótelepeink, 
templomaink mindennapjai
Legyünk hűek az örökséghez! – ezzel a szlogennel rendeznek évről évre város-
történeti sétát a kerületben. A következő alkalom május 30-án lesz, témája a ha-
vanna- és a szent Lőrinc-lakótelep kulturális öröksége.

Az Urbitális majális országos programsorozatába illeszkedően szervezte meg néhány évvel ez-
előtt első ízben – a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatásával 
– Kardos Gábor, a XVIII. kerületi Kulturális értéktár Bizottság elnöke azt a helytörténeti sétát, 
amelynek az volt a célja, hogy felhívja a kerületi lakosok figyelmét Pestszentlőrinc épített öröksé-
gére. A sikeren felbuzdulva a Heilauf Zsuzsannának, a Tomory-gyűjtemény vezetőjének szakmai 
irányításával tartott sétákat most már évi két alkalommal – májusban és szeptemberben – rendezik 
meg más-más tematikával. 

A tervek szerint május 30-án a kerület két lakótelepe, a Havanna- és a Szent Lőrinc-lakótelep 
értékeit veszik sorba. A séta a Havanna utca 9. alatti kiállítóterem elől indul 15 órakor, a program-
ban pedig az ott látható kiállítás mellett többek között a Kondor Béla Közösségi Ház, a katolikus és 
az unitárius templom, valamint a Szent Lőrinc-lakótelep szabadtéri műalkotásainak megtekintése 
szerepel. A séta – immár hagyományosan - a Szent Lőrinc Kápolnánál ér véget, ahol az egykori – a 
kerületért oly sokat tett - reformkori Mayerffy családból Gábor Mihályné, Mayerffy Katalin a csa-
ládtörténet relikviáit bemutatva közel kétszáz év gazdag és becsülendő munkájáról mesél majd. 

A tervek szerint az őszi programban Pestszentimrére látogatnak el a kerületi értékek iránt ér-
deklődők.

Ê k. gy.
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15Molnár Ferenc világsikerű darabja a Kondorban ProgramajáNló

Az oldalt összeállította: róth ferenc

Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Május 15. 17 óra: 
Hagyaték – a Deák 
Levente székelyföldi 
és erdélyi témájú 
festményeiből rendezett 
kiállítás megnyitója. A 
kiállítás június 26-ig 
tekinthető meg.
Május 17. 11 óra: Nagy 
akarok lenni – a Fabula 
Bábszínház zenés 
bábjátéka. Belépőjegy: 
990 Ft.
Május 30. 9 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Május 30. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Május 30. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Május 31. 10.30: 
Gyermeknap – a program 
részeként a Lőrinci 
Színpad zenés mesejátéka 
7 próba címmel, s lesz 
varázslóiskola, ugrálóvár, 
arcfestés és kézműves 
foglalkozás is. Belépőjegy: 
100 Ft.
Csütörtökönként 16.30-tól 
ovis torna: koncentráció- 
és figyelemfejlesztés, 
labdás és tartásjavító 
gyakorlatok, fogójátékok 
és rengeteg más vidám 
játék. A foglalkozásokat 
Nemes Gyula, a Brassó 
Utcai Általános Iskola 
testnevelőtanára vezeti. 
Bővebb információ 
Nemes Gyulától (+36-
20-454-7223) és a 
Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, 
callanetics (női zsírégető 
torna), gerinctorna, amrit 
jóga és New Dance World 
– modern táncok iskolája 
a Rózsában. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Ringató címmel minden 
szerdán fél 11-től családi 
művészeti nevelési 
program. A részt vevő 
felnőttek és gyermekek 
átélhetik a közös játék 
és éneklés örömét. A 
foglalkozásokat Czapári 
Zsuzsanna vezeti. 
Részvételi díj: 800 Ft/
alkalom.
A művelődési ház 
nyitvatartási idejében 
(hétfőtől péntekig 9–19 
óra között, hétvégén 
pedig a rendezvényekhez 
igazodva) az itt található 
Ticket Expressz-
jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

LŐrinci sPortcsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 15. 18 óra: a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola 
gyermeknapi hangversenye
Május 17. 12 óra: Erima 
gyermek-kézilabdatorna
Május 23. 12 óra: Erima 
gyermek-kézilabdatorna

PEstszEntiMrEi
sPortKAstéLy

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 15. 16 óra: 
Mozgásvarázs – óvodás 
olimpia
Május 16. 10 óra: 
Karateverseny a Bushido 
SE szervezésében
Május 22–23–24. 8 óra: 
a Magyar Látványtánc 

Szövetség táncversenye
Május 29. 8 óra: 
Néptáncgála a Vörösmarty 
iskola szervezésében

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

LŐrinci nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 14. 15 óra: 
Repülőtér helyben és 
könyvben. Rozgonyi 
Sarolta múzeumpedagógus 
foglalkozása.
Május 20. 17 óra: 
KézműveSzerda – 
parafafigurák készítése
Május 21. 17 óra: 
Fogyókúra evéssel 
– Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó 
előadása
Május 22. 14.30: 
Mesetarisznya – 
drámajáték Körömi Gábor 
vezetésével
A Galéria 18 
kiállítóteremben Pannai 
Margit és Takács Zsóka 
tűzzománcai és festményei 
tekinthetők meg.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.
hu
Május 18. 16 óra: Társas 
hétfő – sakkvetélkedő 
minden korosztály számára
Május 29. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja. Téma: 
Milyen könyvet vigyünk 
magunkkal?

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.
hu
Május 29. 17 óra: 
Kirakózik a család, 
a legkisebbektől a 
legnagyobbakig.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 14. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Május 17. 15 óra: Jön 
már, jön a nyár – a Fráter 
Lóránd Nótakör zenés-
táncos műsora
Május 20. 18.45: Zumba 
Nikivel
Május 23. 10 óra: Közös 
varrás a Foltomiglan 
foltvarró kör szervezésében

Május 23. 15 óra: 
Kézműves foglalkozás
Május 26. 10 óra: PODO-
Híd tehetségkutató 
vetélkedő
Május 27. 18.45: Zumba 
Nikivel
Május 30. 15 óra: Tere-
fere klub
Május 30. 19 óra: A 
Vörös Malom – az Otthon 
Theatrum szabadtéri 
színielőadása. Belépőjegy: 
1500 Ft, esőnap: június 6. 
Május 31. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, 
szombatonként 9 órakor 
kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, 
vasárnaponként 8.30-
kor ingyenes jóga, 10 
órakor ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek.

városházA dísztErEM

városház utca 16.
Május 31. 17 óra: Májusi 
zenebona – koncert a 
lírai komolyzenétől a 
dzsesszen át a slágerekig 
a ClubNetCet Internetes 
Ismeretterjesztő Egyesület 
szervezésében

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-
20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Május 16–17-én: 
Múzeumok majálisa 
a Nemzeti Múzeum 
kertjében. A gyűjtemény 
munkatársai kiállítással, 
új online tartalmakkal, 
kiadványokkal és a 
20 kerületi híresség 
érdeklődési körét 
megidéző, forgatható 
kerékkel várják az 
érdeklődőket 10 és 18 óra 
között.
Mesék és mesterek – 
kalandozás a mackók 
birodalmában címmel 
kiállítás nyílik a KÖKI 
Terminál II. emeletén, a 
253-as üzlethelyiségben. A 
részletekről a gyűjtemény 
honlapján található bővebb 
tájékoztatás.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 

MúzEuMsAroK 
KiáLLítótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Kiállítások: 
200 év emlékei 
– Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – 
Különlegességek 
Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: 
Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől 
szombatig 14–18 óráig tart 
nyitva.

hAvAnnA KiáLLítóhELy

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a 
régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitva tartás előzetes 
telefonos egyeztetés 
alapján.

PEstszEntiMrEi
KÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-

5971
www.pikhaz.hu
Május 15. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. 
Vezeti: Plugor Judit. 
Belépőjegy gyermekeknek 
500, felnőtteknek 800 
Ft. A programot az NKA 
támogatja.
Május 16. 10 óra: 
Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Május 16. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Május 17. 10 óra: 
Gyermeknap – egész 
napos családi program a 
PIK Házban. A részvétel 
ingyenes!
Május 19. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett 
téma: részben az egész. 
Előadó: Gáspár Szilvia, 
részvételi díj: 400 Ft.
Május 22: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen.
Május 23. 11 óra: 
Pünkösdölő – kóruskoncert 
a Pestszentimrei Katolikus 
Templomban. Belépőjegy: 
800 Ft. A programot az 
NKA támogatja.
Május 27. 18 óra: 
Grafitharmóniák II 
– kiállításmegnyitó. 
Köszöntőt mond, és a 
kiállítást megnyitja Reis 
Zoltán fotóművész, az 
IKON csoport elnöke. 
Közreműködik: Bende 
Kristóf.
Május 31. 11 óra: 
Utcazenebona a Hősök 
terén. A Dohnányi Ernő 
Zeneiskola ifjúsági 
vonószenekarának és 
csellóegyüttesének 
gyermeknapi koncertje. 
A részvétel ingyenes, 
a programot az NKA 
támogatja.
Kéthetente csütörtöki 
napokon 17 órától 
ingyenes jogi tanácsadás.
Május 18-án (17 órakor) 
KRESZ-tanfolyam indul. 
Keddenként 9 órától baba-
mama jóga és bridzsklub. 
A Baba-dúdolóra, a 
Maszat-kuckóra, a 
Bajnokok tánciskolájába, 
a különféle tornákra, 
a zumbára, a felnőtt 
néptáncra, valamint az 
egyéb foglalkozásokra 
továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését 
az elérhetőségeinken.

PoLgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdánként 9–14 
óra között.

nyári utAZás 
A NATIK július 10–14. 
között kirándulást 
szervez a Gyergyóremetei 
Falunapokra, sok más 
program beiktatásával. 
Ellátás: félpanzió, 
elszállásolás: fürdővel/
tusolóval felszerelt 2 ágyas 
szobák.

Részvételi díj: 60 000Ft/
fő, amely tartalmazza a 
közlekedés, a szállás és a 
félpanziós ellátás költségeit 
is. 
Érdeklődni és jelentkezni 
Mogyorósiné Pécsi Ildikónál 
lehet a 295-0666-os vagy 
a +36-20-524-3043-as 
telefonszámon.

Az eMberronTó 
gépezeT
A múlt század elején világsikert aratott Molnár Ferenc 
A vörös malom című színdarabja. Az előadás a Magyar 
színház akkori legnagyobb sikere volt. A szerző 1924-
ben éppen a jubileumi, századik előadás előtt kapta 
meg az értesítést, hogy a darabot a bécsi bemutatót 
követően az Egyesült államokban is szeretnék szín-
padra vinni.

évtizedekkel később több itthoni színház is nagy sikerrel mutatta 
be A vörös malom musicalváltozatát. Ezt a zenés darabot láthatják 
május 30-án az Otthon Theatrum Társulat előadásában a Kondor 
Béla Közösségi Ház előtti szabadtéri színpadon. Az intézmény a fia-
tal színészekből álló együttes bázisa, mondhatni, otthona. 

A zenés játék egy bűntelen ember, jános megkísértésének, meg-
rontásának a története. Az emberrontó gépezet, a vörös malom al-
kotója a pokol urának szolgálatába állítja ördögi találmányát. jánost 
a pénz, a politika, a hazugság, a csalás, a csábítás, a szerelem és az 
erotika segítségével keríti hatalmába a gonosz. A főhős élete egy-
re inkább e bűnös dolgok körül forog, és csak remélni lehet, hogy 
mindennek ellenére marad még benne – illetve bennünk, hiszen va-
lamennyien e dolgok kísértésében élünk – valami jó.

Az előadás 19 órakor kezdődik (esőnap: június 6.), az 1500 forin-
tos belépőt a közösségi ház információs pultjánál lehet megvásárol-
ni, továbbá megrendelhető az Otthon Theatrum Társulat honlapján, 
az otthontheatrum.hu oldalon, valamint előjegyezhető a tamaseva@
kondorkh.hu és a jegyek@otthontheatrum.hu címen.

Ê P. A.

szAkszerű 
szűrőnApok 

                                           
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának tá-
mogatásával ebben az évben is vannak térítésmentes 
lakossági egészségmegőrző szűrések. 

Az egészségügyi szakemberek várják azokat az érdeklődőket, akik-
nek fontos az egészségük, és több szakterületet átfogó szűrővizsgá-
latokon kívánnak részt venni néhány óra alatt.
Időpont: május 23. (szombat) 7–13 óráig
Helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő 
(1183 Budapest, Thököly út 3.)
Laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-mérés)
Hasi ultrahangvizsgálat
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások szűrése)
Szemészet
A szűrővizsgálatokon való részvétel új megbetegedések diagnoszti-
zálására szolgál, nem helyettesíti a már megállapított betegség gon-
dozása miatt szükséges kontrollvizsgálatot!
A SZűRŐNAPOKON A RéSZVéTEL INGyENES!

bábszínház 
és gyerMeknAp 
Bábelőadással várják a gyerekeket május 17-én a Rózsa Művelődési 
Házba. A Fabula Bábszínház a Nagy akarok lenni! című mesedara-
bot adja elő 11 órai kezdettel. 

A május 31-i gyermeknapon 10.30-tól színes programok közül 
lehet választani a Rózsa Művelődési Házban. A Lőrinci Színpad elő-
adásában a 7 próba című zenés mesejáték látható a, a nap folyamán 
pedig lesz varázslóiskola, kézműves foglalkozások és arcfestés is. 
Egy gyermeknap nem létezhet légvárak nélkül, ezért ugrálási lehe-
tőségből sem lesz hiány. A napi belépő mindössze 100 forint.

Ê P. A. 
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16 Profi módon „ugatták” a sportot a négylábúak a Bókay-kertbensPort

Az már nem sokkal 10 óra után 
kiderült, hogy a Bókay-kerti 
kutyás nap első két győztese 
két lányka. Torbály Szandra és 
Alexandra ugyanis egy kis ke-
verék kutyust simogatott, amit 
néhány perccel korábban kap-
tak a szüleiktől. Az új családtag 
nagy becsben volt, a kislányok 
mindent megígértek, amikor 
azt kérdeztük tőlük, hogy vajon 
ugyanilyen törődéssel és szere-
tettel gondoskodnak-e róla évek 
múlva is.

FelelősséG, 
FelelősséG
Bízzunk benne, hogy igen, mert 
ha ez történik, akkor a tetteik 
találkoznak a Kutyás sportíze-
lítőt megnyitó alpolgármester, 
Lévai István Zoltán szavaival, 
aki olyasmiről beszélt, amit ér-
demes megfogadnia minden-
kinek, aki házi kedvencet tart. 
Az alpolgármester a felelősséget 
emlegette, amikor az emberek és 
az állatok kapcsolatáról beszélt.

– Elárulom, nekem nincsen 
kutyám – mondta. – Azért 
nincs, mert az elfoglaltságom 
miatt nem tudnám úgy gondját 
viselni, ahogyan azt megérde-
melné, megkövetelné. Az volna 
jó, ha minden kutyatartó csak 
nagy-nagy felelősséggel vinne 
haza négylábút.

A szavaival, ismerve a nem 
mindig kulturált állat-, illetve 
kutyatartást, egyet kell érteni.

Nem unatkozott egy pillana-
tig sem Juhász József, az 1969-
ben életre hívott Pestlőrinci 
Kutyakiképző Iskola egyik ala-
pítója, vezetője, aki – bizonyítva 

„kutyásságát” – elhozta magával 
a boxerét is, amely az óriások 
közé tartozik, mert jóval maga-
sabb, mint az átlagos társai.

Szegény eb nehezen bírta a 
számára nagyon is megterhelő 
meleget, aminek láttán a gazdája 
megkönyörült rajta: hazaküldte 
őt a kislányával a hűvösbe.

FarKas 
a KertBen!
Az iskola vezetője elmondta, 
hogy az elmúlt három évben a 
szeptemberben megtartott „nor-
mál” Sportízelítőhöz kapcsolták 
a rendezvényüket.

– Az idén úgy döntöttünk, 
hogy egyedül is vállalkozunk az 
eseményre, s úgy látom elegen, 
sőt jó sokan vagyunk. Pontosan 
nem tudom, de ha körülnézek, 
azt mondhatom, hogy száz ven-
dégünk biztosan van. Mármint 
négylábú, kutya. Az érdeklődők 
száma nagyobb ennél, így, bár 
messze még a vége, azt mondom, 
nem lesz rossz.

Nem is lett, mert a kutya-
nap végére a német juhászoktól 
kezdve a magyar vizslákon és a 
collie-kon át sok-sok kutyafajta 
„csinoskodott” a Bókay-kertben.

és nemcsak kutya – nem té-
vedés –, farkas is volt ott.

A gazdája, Rózsahegyi Júlia 
elmondta, hogy úgynevezett 
háziasított csehszlovák (sic!) far-
kasról van szó, amelyben nagyon 
erős a farkasvér.

– Félni nem kell jirkától, az 
azonban tény, hogy a fiatal, hét 
hónapos kora ellenére is durva, 
pedig csak játszani akar az em-
berrel.

royCe és panda
Slusszpoénként felvonultatták a 
gazdik azokat a társaikat, akik-
től valóban nem kellett félni. 
Fajtatiszta és keverék kutyáknak 
rendeztek szépségversenyt.

Az előbbi kategóriában Pan-
dáé lett az első helyezés, az utób-
bi kategória csaknem tíz indulója 
közül pedig Royce lett a győztes. 
A gazdájuk homlokpusziján túl 
mindketten nagy csomag kutya-
eledelt kaptak vacsorára.

A kutyaszépségverseny zsű-
rijének elnöke, Baumann Gizel-
la, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgató-
jának tanácsadója elégedetten 
mondta, hogy a látottak alap-

ján nemcsak a „kétlábúaknak” 
megrendezett sportízelítő vált 
sikeressé az elmúlt évek során, 
hanem a négylábúakénak is van 
önálló létjogosultsága.

 
KÖszÖnEt 
A sEgítségért
Bár még csak az első 
alkalommal rendezték 
meg önállóan a kutyák 
sportízelítőjét, négy 
támogató máris a ren-
dezvény mellé állt.
A Jozy-zoo, a husse, 
a Pro canibus és a 
Piret-Mix cég mutatta 
be a termékeit.  

Kutyás sPortízELítŐ nEgyEdiK ALKALoMMAL

A fArkAstól 
A keverékig

� negyedik alkalommal adtak számot a 
kutyák a tudásukról, az idomítottsá-
gukról és a szépségükről május 9-én 

a Bókay-kertben. nagy volt az érdeklődés 
a Kutyás sportízelítő elnevezésű rendezvény 
iránt, hiszen száznál több négy- és sok-sok 
kétlábú kereste fel a kertet.

A kutyás nap végén alighanem sok szülő szembesült azzal, hogy gyermeke új kedvencet szeretne

MINDEN 
SZOMBATON 
DŐL EL

 
nem lehettek nyugodtak a szurkolók május 8-án 
sem a Lőrinci sportcsarnokban, mert újabb idegté-
pő meccset játszott a PLEr-Budapest a kézilabda-
bajnokságban. Az ellenfél az ugyancsak a kieséstől 
fenyegetett Balmazújváros volt, amelyet „kötelező” 
volt legyőzni hazai pályán. sikerült is, de idegrombo-
ló félidőket követően. A lőrinciek 26-25-re verték a 
hajdúsági csapatot, elkerülve így a kieső helyről, ám 
május 16-án a másik „fenyegetett” gárda, a Komló 
ellen lép pályára az együttes.

 
Kezdjük röviden azzal, ami feltétel nélkül örömteli.

A PLER-es kézisek közül Merkovszki Pál és Holdosi Bence 
részt vehetett a legjobb serdülők balatonboglári edzőtáboro-
zásán. A Dabason táborozó ifiválogatottba Farkas Tamás, Fiar 
Dániel és Sinkovits Benjámin kapott meghívót, Leimeter Csaba 
pedig a felnőtt B-válogatottban játszhat.

Ennek örülhetünk, mint ahogy annak is, hogy a PLER felnőtt 
csapatában szereplő Laurencz Szabolcs édesapja, László Bay Bé-
la-díjat kapott a magyar sport napja alkalmából.

Ezek után természetesen örülni akartunk annak is, amit a 
pályán láthatunk a sportcsarnokban. Végül örülhettünk is, mint 
ahogy annak is, amit Kovács Milán, a PLER-Budapest ügyvezető 
igazgatója „súgott meg” a mérkőzés előtt, még csak félhivatalo-
san.

– A kézilabda-szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 14-re 
emeli az NB I létszámát, így nem lesz kieső. Ez nyugalmat ad-
hat mindenkinek, de a játékosokkal közöltük: csak akkor jár 
majd prémium, ha a pályán elért eredményeikkel igazolják azt. 
A bennmaradás rendben van, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ne várnánk el a maximális tudást és küzdést.

Nos, a Balmazújváros elleni idegtépő két félidő során meg-
kaptunk mindent, amit az ügyvezető elvárt a csapattól. Volt 
küzdés, volt akarat, s ami a legfontosabb, volt győzelem. Amint 
azt lassan megszokhattuk már, újabb egygólos…

Pedig az első félidőben úgy tűnt, hogy nem kell lerágniuk a 
körmüket a szurkolóknak, mert nem is egyszer négygólos volt a 
PLER előnye. A szünetben kettővel vezettek a hazaiak, ekkor 16-
14 volt az állás, ami után, ha nem is nyugalmas, de elviselhető 
második félidőt remélhettünk.

Tévedtünk…
A játékrész elején csak az ikszig lopakodott fel a Balmaz, a 

közepe táján azonban kétszer is átvette a vezetést. Igaz, csak egy 
góllal, de átvette. Előbb 21-20, aztán 23-22 lett a javukra.

Az utolsó percek az „őrület” jegyében teltek, amiből végül a 
PLER jött ki jól, de a frászt hozta a hazaiakra, s a mélybe taszí-
totta a balmazújvárosiakat. (Ezt persze kevésbé bántuk.)

A végeredmény 26-25 lett, ami azt jelenti, hogy a május 16-i 
utolsó fordulóban nyerni kell Komlón, hogy a PLER a pályán 
elért eredménnyel érje el a bennmaradást.

Lapzártánk előtti hír, hogy a Komló egygólos vereséget szen-
vedett Mezőkövesden.

pLer-Budapest–Balmazújváros 26-25 (16-14)
 
A kézilabda-szövetség elnöksége 
úgy döntött, hogy felemeli az nB i 
létszámát, így nem lesz kieső.

TÚRáZZ 
KéT KERéKEN, 
KéT LáBON!
harmadik alkalommal rendezik meg május 17-én a 
Pestszentlőrinci Kör – gyalogos- és kerékpártúra el-
nevezésű programot.

A rajt és a cél a szemeretelepi vasútállomásnál (Május 1. tér) lesz, 
az indítás 7-től 11 óráig folyamatosan történik.

A nap során mindenki megtalálja az alábbiak között a neki 
tetsző távot.

A 11 kilométeres családi táv a kerület utcáin tekereg.
Az 55 km-es távot választók ócsára kerekeznek. Ott megte-

kinthetik a román kori templomot és a skanzent. Vecsés, Gyál 
érintésével érhetik el a templom melletti teret, ahol frissítő várja 
őket. Utána ugyanazon az útvonalon jutnak vissza a célba.

A 74 km-es táv az edzettebbeknek való. 150 méteres szint-
emelkedéssel, Vecsés, Gyál, ócsa, Gyömrő, Maglód, Ecser és 
újra Vecsés érintésével juthatnak el a célba.

A 10–12 km-es gyalogos távot választókat kellemes séta vár-
ja, a kerületben lévő Halmi-erdőben tekereghetnek egyet.

Azok, akiknek nem elég ennyi a mozgásból, duatlonban is 
indulhatnak. Ez a gyaloglás mellett egy választott kerékpáros 
távot jelent. A kerekesek ócsán és Ecseren is felfrissülhetnek – 
gyümölcs, üdítő és csokoládé között válogathatnak –, a gyalo-
gosok pedig az egyik ellenőrző ponton fogyaszthatnak. A célba 
érőket zsíros kenyér várja. Persze nem marad el a jutalom sem, 
oklevelet, kitűzőt és meglepetésajándékot kapnak a távokat telje-
sítők. A szervezők a teljesítménytúrázókat kísérő kutyusokra is 
gondoltak: egy árnyékos helyen víz és kutyaeledel áll a négylá-
búak rendelkezésére.

A rendezvény fővédnöke Kőszegi jános önkormányzati kép-
viselő.

A rendezők mindenkit szeretettel várnak erre a kellemes va-
sárnapi élményre. érdeklődni Ladoniczki Ferencnél lehet, a 06-
30-864-5736-os számon.

Az oldalt összeállította: róth ferenc

PAttogott A kAucsuklABdA. A Pestszentimrei 
sportkastélyban az első, de nem az utolsó imre-kupát 
rendezték meg, amelyet elsősorban amatőröknek 
hívott életre a tavaly alakult asztalitenisz-egyesület, 
a Pestszentimrei Pingpongosok se. Az elnök, simon 
károly elmondta, hogy az egyéni kategóriák mellett 
párosban álltak asztalhoz a versenyzők május 9-én, nem 
is kevesen: csaknem százan mutatták be a tudásukat. 
Az önkormányzat és a sportegyesület támogatásával 
megvalósított verseny díszvendége Jónyer istván egykori 
világbajnok volt. Az imre-kupát lévai istván Zoltán 
alpolgármester nyitotta meg, az érmeket pedig galgóczy 
Zoltán alpolgármester adta át a dobogósoknak.


