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MEntésBEn

A kerületi mentőállomás rendkívül 
fontos feladatot lát el, nemcsak itt, 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén, 
hanem az egész dél-pesti régióban, 
beleértve az agglomeráció települé-
seit is. éppen ezért mentéstechnikai 
eszközökkel segíti a helyi mentőállomást 
a XVIII. kerületi önkormányzat, amely 
az állomás dolgozóinak munkáját első 
alkalommal támogatja. 

KÖzBiztonság

A közbiztonsággal kapcsolatos kérdések 
adtak okot a legtöbb felszólalásra a 
képviselő-testület május 19-i ülésén. 
támogatásokról és pályázatokról is sza-
vaztak a városatyák. fontos cél a gyer-
mekétkeztetés minőségének a további 
javítása. támogatja az önkormányzat a 
házasságkötést és a gyermekvállalást. 
A kerületi térfigyelő rendszert javítják és 
bővítik is.

nyugdíJAs AKAdéMiA

Eredményes volt a kerületi szeniorkép-
zés, a nyugdíjas Akadémia hatodik 
féléve is. sokan már most várják a 
szeptemberi évkezdést. Az előadás- 
és tanfolyamsorozat sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy számos 
résztvevő több oklevelet is átvehetett 
ughy Attila polgármestertől a hivatal 
tanácstermében az idényzárón, május 
16-án.

Kézis BrAvÚr

A PLER korábbi mérkőzéseit figyelembe 
véve „világraszóló” bravúr volt, hogy a 
kézilabdacsapat hatgólos hátrányból 
állt fel az nb I-es bajnokság utolsó 
fordulójában, május 16-án. történt 
mindez idegenben, s nem mellesleg a 
kőkemény Komló otthonában. A 26-22-
es siker után hutvágner István csapata 
örülhetett, mert a pályán vívta ki az első 
osztályú tagságot.

MAgyAr ELisMErés

Egyhangú voksolással montreal 
és moszkva olimpiai bajnokát, a 
lólengésben sporttörténelmi pályafutást 
maga mögött tudó tornászt, magyar 
zoltánt választotta tagjai sorába a 
nemzet sportolóinak testülete. magyar 
zoltán, aki otthonának érzi a kerületet, 
nemrégiben fontos feladatot vállalt a 
Városgazda utánpótlás Akadémia tor-
naszakosztályának védnökeként.

3. oldal 8. oldal 15. oldal 16. oldal2. oldal

Ujjé, 
a szabadban…
izgalmas szabadtéri 
programokkal várják 
a gyermekeket és a 
felnőtteket a következő 
hetekben. Május végén 
az urbitális Majális mel-
lett a Bókay-kertben és 
Pestszentimrén is ren-
deznek gyermeknapot, 
míg június első hétvégé-
jén a már hagyományos 
vasvári-napokon vehe-
tünk részt. 

a következő várostörténeti 
séta május 30-án lesz, 
témája a havanna- és a 
szent lőrinc-lakótelep 
kulturális öröksége. a séta 
a havanna utca 9. alatti 
kiállítóterem elől indul 15 
órakor.
a bókay-kerti hagyomá-
nyos gyermeknapi kaval-
kád 31-én 10 órakor kez-
dődik. a tánc, a koncertek 
és a vásári forgatag színei, 
ízei egyaránt jó mulatságot 
ígérnek. aktívan készül a 
gyereknapra a Városgaz-
da utánpótlás akadémia. 
újonnan alakult szabad-
idősport-szakosztályának 
tagjai aerobikműsort 
adnak, és megismerked-
hetünk a küzdősport-szak-
osztály három szakágának 
ifjú sportolóival is. a nyári 
Kockajáték-tábor előfu-
táraként lesz lego-sátor, 
és a főépület melletti 
babajátszószobában a pi-
cik sem fognak unatkozni. 
a pestszentimrei gyerekek 
sem maradnak helyi mu-
latság nélkül május 31-én. 
a programok behálózzák 
a városrész központi hely-
színeit, de a programok 
„bázisa” a hősök terén 
lévő játszótér lesz. 
a hősök napja tiszteletére 
szervezett koszorúzási 
ünnepséget 10.30-kor 
tartják. a koszorúzást 
követően leleplezik a 
Pintér Kálmánt ábrázoló 
domborművet a róla elne-
vezett szakrendelő falán. 
a rendelő előtt 11 órától 
az utcazenebona sorozat 
keretében a PiK hangver-
senyt szervez, amelyen 
dohnányi iskolások mű-
ködnek közre. 
június a háromnapos Vas-
vári-fesztivállal indul.  

Bővebben a 10–12. 
és a 16. oldalon

� A KerületünK Is 
csAtlAKozott A 
„teszedd! – ön-

Kéntesen A tIsztA mA-
gyArországért 2015” 
elneVezésű országos 
hullAdéKgyűJtésI AKcIó-
hoz. PestszentlőrInc-
PestszentImrén máJus 
15-én Két helyszínen tIsz-
títottáK Az önKénteseK 
Az erdőt. 

füleP erZSéBet    

A főváros pesti oldalán a XVIII. kerület-
ben található a legnagyobb összefüggő 
zöldterület. A pesti erdőket főleg a kör-
nyékükön élők keresik fel, az ő igényeiket 
elégítik ki az erdei tornapályák, játszó-
terek, sütőhelyek. Azonban többen sze-
métlerakással, rongálással is terhelik az 
erdőt.

országos AKcIó
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért szemétgyűjtési akciót ötö-
dik alkalommal szervezte meg a Földmű-

velésügyi Minisztérium megbízásából 
az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazga-
tóság. Ezzel hazánk idén is csatlakozott a 
Let’s Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg 
Európát!) nemzetközi szemétgyűjtési ak-
cióhoz.  

A kerületünk is évek óta részt vesz 
a TeSzedd! országos mozgalomban. Az 
idén a HungaroControl Zrt. az 

Igló utca melletti erdős területen, az In-
teraktív Kommunikációs Zrt. (ICI), a 
Meteo Klinika, a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat és a XVIII. kerületi Polgármes-
teri Hivatal munkatársai a Közdűlő út 
melletti erdőben gyűjtötték a szemetet. 

KözbIztonság 
– A tavaszi nagytakarítás célja az, hogy 
felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára, emellett jó közösségfor-
máló program is – magyarázta Dömötör 
István alpolgármester. – Azért tartom 
fontosnak az akciót, mert a jövőnk 
múlhat azon, hogy mennyire sze-
metes a környezetünk. 

 – Korábban a Föld napja al-
kalmából szerveztünk szemét-
gyűjtést, amelyen helyi civil szerve-
zetek, kerületi intézmények dolgozói 
vettek részt – folytatta Forgács Edit, az 
önkormányzat környezetvédelmi cso-
portjának ügyintézője. – Ezúttal 
úgy döntöttünk, hogy a TeSzedd! 
keretében a Közdűlő út mentén 
található erdős területen szer-
vezünk takarítást. Azért 

ezt a helyszínt választottuk, mert ennek 
a zöldterületnek nagy a látogatottsága, és 
itt újult meg az erdei tornapálya is. Ma 
már nem jellemző, hogy építési törmelék 
csúfítaná a Közdűlő út menti erdős részt, 
mert az erdei utakat sorompó zárja el az 
autósok elől. 

Folytatás  
a 4. oldalon

megszabadították az önkéntesek a szeméttől az erdőt

SZeBBeK lettünK!
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2 Közélet Folyamatosan frissülő felszereléssel az élet védelmében

KeréKgyártó györgy  

Családi háznak épült valaha az 
a Rózsa utcai ingatlan, amely-
ben az Országos Mentőszolgá-
lat XVIII. kerületi mentőállo-
mása működik – immár több 
mint hatvanöt éve, hiszen a 
mentők 1949-ben vették bir-
tokba a kertvárosi épületet.

– A feladatunk a térség ellá-
tása. A XVIII. kerületen kívül 
Kőbánya, Pesterzsébet, Kis-
pest és a XVII. kerület tartozik 
hozzánk, de mi látjuk el a déli 
agglomeráció településeit is – 
informált Szász Zsombor, az 
állomás vezetője.

Mindez még mindig csak 
egy része annak a munkának, 
amelyet az itt dolgozó orvosok, 
mentőtisztek, ápolók, gépko-
csivezetők – összesen mintegy 
negyven ember – végeznek.

– A napi feladatainkat, mint 
a többi mentőállomásét is, az 
OMSZ, az Országos Mentő-
szolgálat koordinálja, így gyak-
ran fordul elő, hogy máshol 
is szükség van ránk, például 
a főváros távolabbi részein – 
mondta az állomás vezetője.

Korszerűsítés
Az állomás az elmúlt évtize-
dekben változott is meg nem 
is. Az épület külső megjelenése 
szinte az eredeti állapotot őrzi, 
de belső felújításokat többször 
is végeztek. 

Időközben megújult az ud-
var, az épület köré új kerítés 
épült, amelyet elektromos ka-
puval láttak el, sőt a garázsok is 
korszerűbbek lettek.
– A technika, amellyel dol-
gozunk, megfelel a követel-
ményeknek. Egy esetkocsink 
és három mentőautónk van, 
mindegyik megfelelően felsze-
relve. Az állomásról egy három 
éve, egy két éve és egy 2015-
ben szolgálatba állított új tí-
pusú („sárga”) mentőgépkocsi 

vonul. Van egy öregebb tarta-
lékautónk is, amely valójában 
csak nálunk van regisztrálva. 
Ha szükség van rá máshol, 
bármelyik pillanatban átke-
rülhet az OMSZ egy másik ál-
lomására – magyarázta Szász 
Zsombor, hozzátéve: – A men-
téstechnikai felszerelést azon-
ban szükséges folyamatosan 
korszerűsíteni, ez nélkülözhe-
tetlen része a munkánknak. És 
ebben segít nekünk a XVIII. 
kerületi önkormányzat.

együttműKödés
Noha a XVIII. kerületi önkor-
mányzat régóta járul hozzá a 
két kerületrész egészségügyi 
ellátásának finanszírozásá-
hoz – például a szakrendelők, 
a háziorvosi szolgálat, a Heim 
Pál Gyermekkórház és a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház támo-
gatásával –, a mentőállomással 
eddig nem ápolt ilyen szoros 
kapcsolatot.

– Tavaly a pestszentimrei 
kéklámpás napon sikerült 

polgármester úrral először 
komolyan beszélnünk a mun-
kánkról és a nehézségeinkről. 
Azóta szövődik az a jó kapcso-
lat, amelynek köszönhetően 
a képviselő-testület az idei év 
elején megszavazott nekünk a 
költségvetésből egy eszközvá-
sárlásra fordítható egymillió 
forintos támogatást – mondta 
a vezető.

– A kerületi mentőállomás 
rendkívül fontos feladatot lát el, 
nemcsak itt, Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén, hanem az 
egész dél-pesti régióban, bele-
értve az agglomeráció telepü-
léseit is. Azok a mentéstech-
nikai eszközök, amelyeket az 
állomás alapítványa az önkor-
mányzati támogatásból tud 
beszerezni, abban segítenek, 
hogy az itt dolgozó orvosok, 
mentőtisztek, ápolók a jövőben 
is a legnagyobb precizitással 
és gyorsasággal végezhessék a 
munkájukat. Egy ilyen típu-
sú támogatás komplex módon 
hat. Így tehát, ahogy a mentés-
ben dolgozók megfelelő mű-
szerekkel való ellátásához, úgy 
lakosaink egészségének a meg-
óvásához, esetenként életének 
a megmentéséhez is hozzájá-
rul. Ennek értelmében termé-
szetes, hogy az önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy a maga 
eszközeivel segítsen – fogalma-
zott Ughy Attila polgármester.

�mentéstechnikai eszközöket vásárol a XVIII. 
kerületi mentőállomás abból a támogatás-
ból, amelyet a képviselő-testület szavazott 

meg számára. Az önkormányzat először vállal 
részt a helyi mentők munkájának támogatásában.

Szász Zsombor hangsúlyozta, hogy az önkormányzat támogatása a mentéstechnikai eszközök fejlesztésében segít 

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 45 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 296-0397 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak: Csernai Mariann, 
Fülep Erzsébet, Kerékgyártó György, Puskás Attila, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos 

n Gyártás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ n Cím: 8200 – Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: (88) 541-631 n Felelős vezető: Horváth Gábor 
n Terjesztés: Feibra Kft. n Felelős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Tel.: (06) 1 340-9921

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog 
fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy 
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Új eszközöket 
a mentőállomásra!
Támogatja az önkormányzat a kerületben dolgozó mentőket

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

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.

MintEgy EgyMiLLió Forint pénzbeli támogatást 
szavazott meg a képviselő-testület a kerületi mentő-
állomás számára. Az önkormányzat első ízben vállal 
részt a helyi mentők munkájának finanszírozásában. A 
pénzből új mentéstechnikai eszközöket vásárolnak a 
gépkocsikba.

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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Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

Ma is többen 
választják a házasságot
A házasság intézményének támogatása mellett kötelezi 
el magát az önkormányzat azzal, hogy megajándékoz-
za a kerületben házasodó párokat.

Rövid ideig, két-há-
rom évig volt hagyo-
mány korábban, 2000 
környékén a kerület-
ben a házasságot kö-
tők megajándékozása. 
A képviselő-testület 
úgy döntött a május 
19-i ülésen, hogy fel-
újítja ezt a tradíciót, 
ezzel is jelezve: elkö-
telezetten támogatja a 
házasság intézményét.

– A közvélemény-
kutatások azt mu-

tatják, hogy a házasság még mindig a többség ideálja, és remélem, 
minden korosztályban – fogalmazott az előterjesztésében Dömötör 
István alpolgármester. – Fontosnak tartom, hogy a kerület vezetése 
kifejezésre juttassa, hogy a házasság mint jogi intézmény különösen 
méltányolandó és támogatandó. 

Az előterjesztő egyébként korábban megkereste a témával kap-
csolatban a kerülettel határos városrészek és települések, illetve a 
nagyobb bevétellel rendelkező budapesti önkormányzatok illeté-
keseit. A felmérésből az derült ki, hogy a legtöbb helyen legfeljebb 
emléklappal vagy a díszborítós anyakönyvvel gratulálnak a házas-
ságkötéshez. A XVIII. kerület tehát úttörőnek számít ezzel a kezde-
ményezéssel. 

A megszavazott ajándékra azok a párok lesznek jogosultak, ame-
lyek a kerületben kötnek házasságot, és legalább egyikük állandó 
lakcímmel rendelkezik itt. (Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez 
a házasságkötések legalább 70 százalékára igaz.) A fiatal házasok 
díszoklevelet és ajándékcsomagot kapnak majd.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� A közbiz-
tonsággal 
kapcsolatos 

kérdések adtak 
okot a legtöbb 
felszólalásra, vitára 
a képviselő-testület 
május 19-i ülésén. 
támogatásokról és 
pályázatokról is sza-
vaztak a városatyák, 
az egyik fontos cél 
a gyermekétkezte-
tés minőségének a 
további javítása.

Az iskolai gyermekétkeztetés 
minőségét szeretné tovább javí-
tani az önkormányzat. A felada-
tot az első pillanattól, vagyis a 
2010-es megalakulásától fontos-
nak tartja a kerület jelenlegi ve-
zetése, hiszen öt évvel ezelőtt az 
első intézkedései közé tartozott 
új szolgáltatók keresése azok he-
lyére, amelyekkel elégedetlenek 
voltak a gyerekek és a szülők. 
Infrastrukturális fejlesztés is 
megvalósult, 2012 áprilisában 
az európai normáknak megfele-
lő modern főzőkonyhát alakítot-
tak ki a Kondor Béla általános 
Iskolában, ahonnan több iskolát 
is ellátnak.

A május 19-i ülésen úgy ha-
tározott a képviselő-testület, 
hogy az önkormányzat induljon 
a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatán, mert annak 
sikere esetén a legkorszerűbb 
igényeknek megfelelő konyhát 
alakíthatnak ki a Csontváry is-
kolában is. 

még több 
KAmerA lesz
Ezen az ülésen került a testület 
elé a katasztrófa- és rendvédel-
mi szervezetek éves jelentése. 
A tűzoltóságét fenntartások 
nélkül fogadták el a képvise-
lők. A mezőőrséggel kapcso-
latban – Kőrös Péter (MSZP) 
kérdéseire válaszolva – Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
elmondta: a szervezet már be-
bizonyította, hogy nagy szükség 
van a munkájára. A mezőőrök 
folyamatosan járőröznek az er-
dős-parkos területeken, és mi-
vel intézkedési jogkörük is van, 

hatékonyan tudnak fellépni az 
illegális szemetelők, a fatolvajok 
és más szabálysértők ellen. Rá-
adásul eredményesen működ-
nek együtt a rendőrséggel is. Az 
alpolgármester példaként hozta 
fel a közelmúlt eseményeit, ami-

kor azért kellett fokozni a járőri 
jelenlétet Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén, hogy megelőz-
zék a gyerekeket érő esetleges 
inzultusokat.

A várakozásoknak megfele-
lően a rendőrség éves jelentése 

késztette a legtöbb vitára a vá-
rosatyákat. A lakossági vélemé-
nyeket tolmácsolva pró és kont-
ra vélemények hangzottak el a 
rendőri munkával kapcsolatban, 
az érdeklődés középpontjában 
azonban a térfigyelő kamerák 

működtetése és üzemeltetése 
állt. Tájékoztatásul Székely Péter, 
az önkormányzat közbiztonsági 
referense elmondta: a kerület-
ben 82 kamera áll szolgálatban, 
ebből három csak adatokat rög-
zít, amelyekről heti jelentést kap 

az önkormányzat is. Környezeti 
károk miatt hét kamera állt le, 
ezek közül ötöt biztosan cserélni 
is kell. Lévai István Zoltán hoz-
zátette: jogos észrevétel, hogy a 
kamerák javítását gyorsabban 
kellene elvégezni. Úgy fogal-
mazott, hogy az önkormányzat 
most már tapasztalatból tudja, 
hogy mikor kihez kell fordulni. 
Felhívta a figyelmet ugyanakkor 
arra, hogy az év végéig újabb 
kamerákkal bővül a kerületi 
rendszer.

A testület végül valamennyi 
éves jelentést elfogadta.

KesKenyebb lett
Napirend előtti felszólalásában 
egy fontos problémáról beszélt 
Petrovai László, a Párbeszéd 
Magyarországért képviselője. 
Mint elmondta, lakossági jelzé-
sek alapján figyelt fel arra, hogy 
néhány kerületi utcában a csa-
tornázás után az aszfaltburkola-
tot nem az eredeti szélességében 
állították vissza: akad, ahol az 
út keskenyebb lett, a szegély és 
az út közötti sávot pedig murvá-
val szórták fel. Ughy Attila pol-
gármester azt válaszolta, hogy 
a jelenség természetesen nem 
általános, az aszfaltburkolatot 
a legtöbb helyen megfelelően 
állították helyre, a fotókon be-
mutatott utcákban elvégzett ha-
nyag munka azonban valóban 
megmagyarázhatatlan, azt rövid 
időn belül ki kell vizsgálni.

„Az év végéig 
újabb kamerák 
állnak szolgálatba a 
kerületben” – mondta 
Lévai istván zoltán 
alpolgármester.

javítják és bővítik 
is a kerületi 
térfigyelő rendszert
Amikor szükséges fokozzák a járőrök jelenlétét

Évente 850-900 gyermek szü-
letése várható a kerületben az 
eddigi felmérések alapján. Az 
első hónapok mindig komoly 
próba elé állítják a családokat, 
ilyenkor minden segítség jól 
jön. Ebben igyekszik részt vál-
lalni az önkormányzat a május 
19-i testületi ülésen megszava-

zott Gólyahír programmal. A 
gyermek érkezése után aján-
dékcsomag fogja megilletni a 
szülőket.

szAKmAI háttér
– Ughy Attila polgármester úr-
ral december óta egyeztetünk 
a program feltételeiről – infor-

mált Dömötör István alpolgár-
mester, a javaslat előterjesztője. 
– Szakmai segítséget a kerü-
letben januárban megalakult 
Egészségügyi Tanácsadó Tes-
tülettől (ETT) kaptunk, amely-
ben házi gyermekorvos, felnőtt 
háziorvos, gyermek- és felnőtt 
fogorvos, szakorvos, területi és 
iskolai védőnő dolgozik együtt. 

A kezdeményezést támogat-
ta az ellenzék is. Mint azt Kas-
sai Dániel, az LMP képviselője 
elmondta, más kerületek ked-
vező tapasztalataira alapozva 
a zöld párt helyi szervezete is 
készült hasonló előterjesztést 
benyújtani, a javaslattal tehát 
egyetért, azzal a kiegészítés-
sel, hogy a gyermekvállalás 
támogatásához több eszközzel 
is hozzájárulhatna az önkor-
mányzat.

– A program sikere esetén, 
figyelembe véve a rendelkezésre 
álló forrásokat, érdemes lehet a 
továbbiakról tárgyalni – reagált 
a felvetésre Dömötör István.

mI lesz benne?
Az ajándékcsomagot az ETT 
szakmai tanácsai alapján a 
Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársai 
állítják össze. Elsősorban ba-
baápolási cikkek – digitális láz-
mérő, kézfertőtlenítő kendők, 
babatörlő kendők, steril gézla-
pok, antiszeptikus Sudocrem, 
pelenkázó alátét, fertőtlenítő-
oldat – lesznek benne, valamint 
egy fürdőlepedő és egy olyan 
nagyméretű hűtőmágnes, 
amely a szilárd táplálékok be-
vezetési ideje mellett hasznos 
telefonszámokat mutat. 

A csomagot a védőnők jut-
tatják el a jogosultakhoz a szü-
lés utáni első családlátogatás 
alkalmával.

AJáNDÉKCSOMAG 
A SZüLETÉS UTáN
A Gólyahír program a gyermeket vállaló családokat támogatja

a kerületben 82 kamera erősíti a közbiztonságot, és az év végéig továbbiakat adnak át 

Ajándékcsomaggal kívánja ösztönözni a kerületi családok gyermekvállalását az 
önkormányzat. A gólyahír program keretében összeállított csomagot a gyermek 
születése után kapják majd a szülők.
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FELHÍVáS
Tisztelt XVIII. kerületi lakosok!

Várjuk a véleményüket Pestszentlőrinc-
Pestszentimre településfejlesztési 

koncepciójához és integrált 
településfejlesztési stratégiájához.

Lapunk 2015. február 25-i számából 
már értesülhettek arról, hogy készül 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre településfejlesztési 

koncepciója (TFK) és integrált 
településfejlesztési stratégiája (ITS). 

Az elmúlt öt hónapban folytatott 
anyaggyűjtés és a több szakmai csoportban 

végzett munka eredményeként elkészült az a 
fejlesztési dokumentáció. Ezzel kapcsolatban 

– a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 31.  § (1) 

bekezdésével összhangban – az önök 
véleményét is szeretnénk megismerni a 

Belügyminisztérium szakmai és a képviselő-
testület politikai jóváhagyása előtt.
A fejlesztési koncepció és stratégia 

június 1-jétől elérhető a XVIII. kerületi 
önkormányzat honlapján, a http://www.
bp18.hu/cikk.3665.fontos_es_aktualis.

html linken. Kérjük, hogy a megismerését 
követően észrevételeiket június 22-ig 
juttassák el a partnersegi@bp18.hu 

e-mail címre. 

Német 
vendégdiákok 
a kerületben
huszonöt éve ápol kitűnő kapcsolatot 
a Pestszentlőrinci német nemzetisé-
gi általános iskola (Piros iskola) a ba-
jorországi Marktoberdorf város egyik 
iskolájával. A két intézmény együtt-
működésének köszönhetően a diákok 
idén huszadik alkalommal látogattak el 
egymáshoz. 

Május első hetében a Piros iskola tanulóinak 
egy csoportja utazott a bajor kisvárosba, majd 
viszonzásul 42 német diák érkezett a XVIII. ke-
rületbe.

– Az önkormányzat számára örömteli, hogy 
iskoláink ápolják a testvérvárosi kapcsolatokat. 
Fontos, hogy a mi gyerekeink is megismer-
jék más országok kultúráját, hagyományait és 
történelmét. A Piros iskola nagy súlyt fektet a 
magyar–német kapcsolatok ápolására, és ennek 
eredménye ez a jól működő diákcsereprogram 
– mondta Galgóczy Zoltán alpolgármester, aki a 
polgármesteri hivatal tanácstermében fogadta a 
német gyerekeket és vendéglátóikat. 

A kisdiákok megismerkedhettek az önkor-
mányzat működésével, megtudhatták, hogyan 
folyik egy fővárosi kerület irányítása, és beül-
hettek a képviselői székekbe is.

Karin Weikmann, a marktoberdorfi álta-
lános iskola igazgatónője elmondta, hogy míg 
a magyar gyerekek számára a nyelvtanulás és 
-gyakorlást tekintve is hasznos a csereprogram, 
addig nekik elsősorban maga Budapest nyújt 
meghatározó élményeket.

A német gyerekeknek nagyon tetszett a fő-
város, elmondásuk szerint főleg a Parlament, a 
Bazilika, a Hősök tere és a Duna hídjai tettek 
rájuk mély benyomást. Nem maradt ki a dunai 
sétahajózás, és az itt töltött egy hét alatt sváb te-
lepülésekre – Hajósra és Nemesnádudvarra – is 
eljutottak. A diákcsereprogramban hagyomány 
az is, hogy a gyerekeket családoknál szállásolják 
el, és így gyakorlatilag családtagként élik meg a 
mindennapokat. Ennek köszönhetően a diákok 
nemcsak az iskolai szervezésű városnézésen és 
egyéb programokon vettek részt, hanem családi 
eseményeken, kirándulásokon is.

Ê P. a.

Újabb másfél 
tucatnyi
Folyamatosan gyűlnek az élelmiszer- 
és ruhacsomagok Kárpátalja magyar 
települései számára. Az iskolaév vé-
gégig még bárki csatlakozhat a kezde-
ményezéshez.

– Úgy teletömtük legutóbb a teherautót, hogy 
az utolsó zsák után rá kellett csapni az ajtót a 
raktérre, nehogy kihulljanak a hátul lévő zsá-
kok – mondta Árvay Zolta képzőművész, a 
MOHA (XVIII. kerületi Művészeti Egyesület – 
Moholy-Nagy Alkotókör) által kezdeményezett 
jótékonysági gyűjtés főszervezője.

A gyűjtés Kárpátalja magyarok lakta telepü-
léseinek javára folyik már a tavasz eleje óta, a 
cél pedig az, hogy minél több tartós élelmiszer, 
ruha, gyógyszer jusson el azokra a helyekre, 
ahol ugyan harcok szerencsére nem folynak, 
ám az országot sújtó válság miatti pénzromlás 
lehetetlenné teszi, hogy a családok beszerezzék 
a mindennapi élethez szükséges alapvető áru-
cikkeket. 

– Pénzt nem gyűjtünk, a csomagok elszál-
lításában pedig a Katolikus Karitász segít, így 
biztosak lehetünk abban, hogy minden eljut 
oda, ahol szükség van rá – magyarázta a főszer-
vező. – Az első alkalommal mintegy három nap 
alatt 100 kiló élelmiszert és 40 zsák ruhaneműt 
adtak össze a kerületiek.

Az akció azóta folyik, és árvay Zolta tájé-
koztatása szerint napjainkig már másfél tucat-
nyi csomag jött össze a MOHA Madách Imre 
utca 49. alatti telephelyén. Az adományokat erre 
a helyre vihetik a segítőkész pestszentlőrinciek 
és pestszentimreiek, de a szervezők kérik, hogy 
előtte egyeztessenek telefonon árvay Zoltával a  
06-20-466-0980 telefonszámon. 

A gyűjtés az iskolaév végéig folytatódik.
Ê K. gy.

FELHÍVáS
200 000 forintos nyomravezetői díj

A Komárom-Esztergom Megyei rend-
őr-főkapitányság Bűnügyi osztálya is-
meretlen tettesek ellen fegyveresen el-
követett rablás gyanúja miatt nyomoz. 

A rendelkezésre álló adatok szerint két férfi 
2014. július 19-én 10 óra 10 perc körül bement 
egy esztergomi utazási irodába, ahol az alkal-
mazottat fegyverrel vagy annak utánzatával a 
bevétel átadására kényszerítették. Ezt követően 
gyalog elmenekültek a helyszínről.

Az egyik tettes 170-175 cm magas, zömök 
testalkatú, 30 év körüli férfi. Sötét színű hosszú-
nadrágot és sötét színű, rózsaszín mintás, sárga 
feliratú hosszú ujjú felsőt, világos színű félcipőt 
és világos színű baseballsapkát viselt. A másik 
elkövető 175-180 cm magas, vékony, de sportos 
testalkatú, 30 év körüli férfi. Ő sötét színű hosz-
szúnadrágot, világos színű, hosszú ujjú felsőt, 
világos félcipőt és világos baseballsapkát, vala-
mint rózsaszín napszemüveget viselt mintával 
és sárga felirattal. 

A bűnügyi osztály kéri, hogy aki a felvéte-
len látható személyeket felismeri, tartózkodási 
helyükről vagy a bűncselekményről érdemleges 
információt tud adni, tegyen bejelentést a „Te-
lefontanú” ingyenesen hívható 06-80-555-111 
zöldszámán (hétfőtől csürtörtökig 8–16, pénte-
ken 8–13 óráig), a 34/517-777-es telefonszámon 
vagy a 107-es, 112-es segélyhívó telefonszámon.

A bűnözők elfogása érdekben a rendőrfő-
kapitány 200 000 forintos díjat ajánlott fel a 
nyomravezetőnek. Az eljáró hatóság szükség 
esetén gondoskodik a tanú védelméről. A rend-
őrség a nyomravezető személyét bizalmasan 
kezeli. 

A rendőr-főkapitányság fenntartja a díjkitű-
zés visszavonásának jogát, és az legkésőbb 2024. 
július 19-én hatályát veszti.

Folytatás az 1. oldalról

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. is rend-
szeresen részt vesz a kerületi szemétszedési ak-
cióban. 

– Itt van ez a szép környezet, ahol jól érez-
hetjük magunkat, ahol sétálhatunk, tiszta leve-
gőt szívhatunk. Sajnos vannak, akik kirándulás 
közben eldobják az uzsonnás zacskót, a műanyag 
palackot az erdőben, ahelyett hogy hazavin-
nék azokat. Bízom abban, hogy a gyerekeknek 
már természetes lesz a környezetük megóvása, 
és eszükbe sem fog jutni, hogy bárhol is szeme-
teljenek – fogalmazott Pintér Ferenc, az ICI ve-
zérigazgatója. – Azért hirdettük meg az „Alkoss 
hulladékból” című kézműves pályázatot is a di-
ákoknak, hogy felhívjuk a figyelmüket az újra-
hasznosítás, az újrahasznosíthatóság fontosságá-
ra, a környezettudatos gondolkodásra. 

A vezérigazgató sajnálta, hogy a szemétszedés 
időpontja nem volt alkalmas arra, hogy a diákok 
is részt vegyenek a programon. 

– Több mint öt éve vagyok tagja a munkahelyi 
szemétgyűjtő csapatnak, mert fontosnak tartom, 
hogy rendezett, szép legyen a környezetünk – 
mondta Bánhegyi Marianna, az ICI munkatársa. 
– Emlékszem, hogy gyermekkoromban nem volt 
ennyi szemét a közterületeken. Sokan eldobálják 
a kiürült műanyag palackokat, fémdobozokat az 

utcán, az erdőben.  Régebben az italokat üvegben 
árulták, amit, ha kiürült, pénzért beválthattunk 
az üzletekben. A PET-palackok átvételi ára olyan 
csekély, hogy hiába ajánlottam fel egy hajlék-
talannak egy nagy adagot, nem vitte el, mert, 
mint mondta, mindössze 20 forintot kapna érte.   
– Kiemelten problémás terület annak ellenére 
nincs Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, hogy a 
kerület a második legnagyobb zöldfelülettel ren-
delkezik – informált Oláh Csaba, a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat vezetője. – általánosságban a 
kerületben a legtöbb problémát az erdei torna-
pályák megrongálása okozza. A mezei őrszolgá-
latnak preventív hatása van. Az emberek látják, 
hogy az egyenruhás kollégák rendszeresen meg-
jelennek a kerületnek hol az egyik, hol a másik 
pontján. Ennek köszönhető, hogy kevesebb lett a 
falopás, a szemetelés.

Az ErdŐ FELLéLEgEzhEt

A kerületi önkéntesek a 
teszedd! akció keretében 
többnyire műanyag palackokat, 
fémdobozokat, papírzsebkendőket, 
csomagolóanyagokat gyűjtöttek 
össze az erdőben. Az erdő most 
már fellélegezhet, csak kérdés, hogy 
meddig… 

– Az önkormányzat saját forrásból 600 millió 
forintot különített el arra, hogy ne csak a nyom-
vonalakat állítsák helyre, hanem azokban az 
utcákban, ahol ez szakmailag indokolt és meg-
valósítható, teljes szélességében hozzák rendbe 
az úttestet – mondta az április végi aszfaltozási 
munkálatokat megtekintő Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – Nagyon fontos feladat ez, mert 
sok a rossz állapotú út, és a csatornázást követő-
en akkor beszélhetünk teljes műszaki tartalmú 
helyreállításról, ha a továbbiakban jobb minősé-
gű úton lehet ezekben az utcákban közlekedni.

Május végéig több pestszentlőrinci utca aszfal-

tozása valósul meg. Kádár Tibor önkormányzati 
képviselő elmondta, hogy a körzetéhez tartozó 
utcákban élőktől folyamatosan fontos visszajelzé-
seket kap a csatornázásról és az azt követő útfel-
újításról.

– Itt, a Madách utcában is rendkívül pozitív 
a lakók véleménye, hiszen évtizedek óta várták 
a csatornázást. Ugyanez a helyzet a Dugonics és 
a Kosár utcában, ahol a tavasz folyamán állítják 
helyre teljes szélességében az úttestet, azt köve-
tően pedig a csapadékvíz-elvezetést oldja meg az 
önkormányzat. 

Ê P. a.

Nem lát a szeméttől?

Új útburkolat a Madách utcában
A Xviii. kerületben zajló csatornázás része a munka során felbontott úttestek hely-
reállítása. többnyire csak a lefektetett csatorna nyomvonalán kell rendbe hozni a 
burkolatot, azonban vannak olyan utcák, ahol az elhasználódott útfelületet célsze-
rű teljes szélességében felújítani. Az egyik ilyen helyszín az Üllői út közelében lévő 
Madách utca, amelyben erős az átmenő forgalom.
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� A kormány 
május közepén 
benyújtotta az 

országgyűlésnek a 
2016-os költségve-
tés tervezetét, amely 
szerint mintegy 12,5 
milliárd forinttal nő 
az önkormányza-
tok támogatása, 
csökken a személyi 
jövedelemadó, és 
növekszik a kétgyer-
mekes családok 
támogatása.

vároSKéP   

Elsősorban a köznevelési, to-
vábbá a kulturális feladatok és a 
kiegészítő támogatások összege 
emelkedik. Új elem a fejezeten 
belül a támogató szolgáltatások, 
a közösségi ellátások, az utcai 
szociális munka és a Biztos Kez-
det Gyerekházak működésének 
a támogatása. Erre több mint 2 
milliárd forintot irányoz elő a 
kormány.

JAVulhAt 
A házIorVosI 
ellátás
A jövő évi költségvetési javas-
lat szerint bővülnek az egész-
ségügyre fordítható források, 
a háziorvosi ellátás 10 milliárd 
forinttal kap többet, és 5 milli-
árddal emelkedik az összevont 
szakellátás kerete is az ideihez 
képest.

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter május 13-án a 
Parlamentben nyújtotta át Kövér 
László házelnöknek a jövő évi 
büdzsé tervezetét. A tárcaveze-
tő szerint a 2016-os költségvetés 
az adócsökkentés költségvetése 
lesz.

– Összességében 220 milli-

árd forintos köztehermérséklést 
indítványoz a kormány a jövő 
évi adócsomagban – mondta a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára, Tállai András, aki 
szerint a 2016-ra szóló intézke-
dések igazodnak az elmúlt öt év 
adóügyi lépéseihez: tízmilliár-
dok maradhatnak a családok-
nál, olcsóbbá válhatnak a hét-
köznapok, és újabb lendületet 
kaphat a gazdaság.

A személyi jövedelemadó 
(szja) szabályai több ponton is 
megváltoznak. Ezek közül a 
legfontosabb az, hogy egy szá-
zalékkal, 16-ról 15 százalékra 
csökken az szja kulcsa.

 – Az intézkedés mind a 
négymillió adófizetőt érinti 
majd – mondta Tállai András, 
hozzátéve: a mostani csökken-
téssel a kormány még nem éri 
el a célját, ugyanis azt szeretnék, 

hogy a ciklus végéig 10 százalék 
alá süllyedjen a személyi jövede-
lemadó.

A következő esztendő a két 
gyermeket nevelő nagyjából 300 
ezer szülő számára külön is lé-
nyeges változást hoz. Jelenleg az 
érintetteket gyermekenként havi 
10 ezer, azaz a két kisgyermek 
után 20 ezer forint illeti meg. Jö-
vőre a kedvezmény gyermeken-
ként 2500, vagyis összesen 5000 

forinttal emelkedik havonta. A 
kedvezmény a tervek szerint a 
későbbiekben is növekszik, és a 
mostani 20 ezer forintról 2019-
re 40 ezerre emelkedik. 

olcsóbb lesz 
A sertéshús
A legális munka megbecsülése, 
a családok támogatása, a feke-
tézés visszaszorítása – a parla-

menti államtitkár szerint ezek 
a legfontosabb elvek, amelyek a 
kormány adóügyi lépéseit meg-
határozzák. Ez utóbbi célkitű-
zés jelenik meg a sertéstőkehús 
forgalmi adójának a csökken-
tésében. A kormány korábban 
már mérsékelte a hentesekhez 
kerülő hús, azaz az úgynevezett 
félsertések áfáját. A boltokban 
kapható hús megvételekor azon-
ban jelenleg még a 27 százalékos 
forgalmi adót kell megfizetni. 
Jövőre ez a helyzet változik meg, 
mert az adó mértéke 5 százalék-
ra zsugorodik. 

A sErtés  
után A BAroMFi 
A sertéshús áfájának 
leszállítása voltaképpen 
egyfajta teszt. A sertés-
hús kereskedelmében 
ugyanis az adóhivatal 
tapasztalatai szerint 
meglehetősen sok 
áfacsalást követnek el. 
A forgalmi adó radikális 
csökkentésével vi-
szont a visszaélés már 
nem lesz kifizetődő, a 
kormányzati intézkedés 
nyomán tehát eltűnhet 
a feketézés, a csalás. 
– ha kitisztulnak a 
viszonyok, jelentős 
bevételre tehet szert az 
államkincstár – muta-
tott rá tállai András, 
hozzátéve: amennyiben 
a sertésáfa csökkenté-
se sikeres lesz, követ-
kező lépésként mér-
sékelhetik a baromfi 
forgalmi adóját is.

több pénz az 
önkormányzatoknak
A jövő évi költségvetés tervezete szerint csökkenek az adók  

a személyi jövedelemadó csökkenése mellett nő a kétgyermekes családok támogatása, és jelentősen mérséklődik a sertéshús áfája

2016
2015

A lakossági fórum célja a választópolgárok prob-
lémáinak meghallgatása, a tévhitek eloszlatása és 
a pontos tájékoztatás volt. Zsúfolásig megtelt a 
Brassó iskola ebédlője. 

A közbiztonsággal kapcsolatban elhangzott, 
hogy áprilisban egy általános iskolából hazafelé 
tartó fiút, majd egy lányt szólított meg egy isme-
retlen férfi azzal, hogy ingyen hazaviszi őket, de 
a diákok ezt visszautasították, így a férfi elhajtott. 
Budapest rendőrfőkapitánya megerősítette a rend-
őri jelenlétet az iskolák környékén, s a fokozott 
járőrszolgálatba bekapcsolódtak a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat, a kerületi közterület-felügyelet 
munkatársai és a polgárőrcsoportok is.

Potyondi István alezredes, a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője 
arról beszélt, hogy az elmúlt öt év első három hó-
napját összevetve az látszik: fokozottan csökkent a 
kerületben a bűnelkövetések száma. Az alezredes 
beszámolt több sikeres rendőrségi akcióról is.

A fórum a Flór Ferenc utcában lakók útépítés-
sel kapcsolatos aggályaival és a Szent Imre-kert-
város családi házas környékén élők csapadékvíz-
elvezetési gondjaival folytatódott. 

Galgóczy Zoltán elmondta: a tavaly nyári eső-
zések is megmutatták, hogy a kerület egyik legkri-
tikusabb pontja a Tarkő és a Kétújfalu, valamint a 
Nagyenyed és a Kétújfalu utca kereszteződése. En-
nek megoldására az önkormányzat csapadékvíz-
elvezetési munkacsoportjának irányításával elké-
szültek a kiviteli tervek, amelyekhez kapcsolódik 
az útpálya szilárd burkolattal való ellátása is.

A képviselő beszámolt arról is, hogy többen 
kérték: kapjon szilárd útburkolatot a Flór Ferenc 
utca, mert száraz időben a por beszáll a lakások-
ba, esőben pedig nagy a sár.

Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, 
hogy mindkét beruházás több mint 100 millió fo-
rintba kerül, ezért azokat az önkormányzat saját 
forrásból nem tudja megvalósítani. Hozzátette: 
célszerű a terveket előre elkészíteni, hogy „startra 
készen” várják a pályázati lehetőségeket. Hangsú-
lyozta, hogy a Flór Ferenc utcában továbbra sem 
lenne átmenő forgalom, tehát megmaradna a sétá-
lóutca-jelleg, emellett kerékpárutat alakítanának 
ki, ha az ott élők egyetértenek vele. 

A Szent Imre-kertváros fejlesztéséről is beszélt 
Galgóczy Zoltán. Megépült a parkoló a Cseme-
te óvoda Nagyenyed utca felőli oldalán, továbbá 
KEOP-pályázat segítségével hamarosan befejező-
dik a Brassó utcai iskola energetikai korszerűsítése.  
– Az önkormányzat a jövő évi költségvetésbe 
szeretné beépíteni a csapadékvíz-elvezetés fel-
adatát. Bízom benne, hogy a beruházás 2019-
ig megvalósul. A hiányzó járdák építését és a 
rossz állapotú járdák felújítását is kiemelt fel-
adatnak tekintem. A Szent Imre-kertvárosban 
7,5 kilométernyi járdát kell felújítani, amiből 
egy kilométert még erre az évre tervezett be az 
önkormányzat. Fontos cél továbbá egy játszó-
tér megépítése a Herrich Károly téren, hiszen 
sok fiatal kisgyermekes család él a környéken. 
Lévai István Zoltán hozzátette, hogy az idén két 
szabadtéri fitneszsporteszközt telepítenek a ke-
rületben. Az önkormányzat az anyagi forrásaitól 
függően minden évben szeretne további sport-
eszközöket telepíteni kerületszerte, így a Szent 
Imre-kertvárosban is. A mindennapos testneve-
lés jegyében kitűzött cél, hogy 2019-ben minden 
iskolában és óvodában legyen műfüves focipálya, 
amint tervezik azt a Csemete óvodában is.

Ê fülep erzsébet 

Közbiztonság, fejlesztés
Lakossági fórumot tartott galgóczy zoltán, a 10. sz. választókörzet önkormányzati 
képviselője, alpolgármester május 4-én a Brassó utcai általános iskolában.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Bp., Üllői út 400.) 

a Tulajdonosi Bizottsága 198/2015. (V. 19.) sz. határozata alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 
az önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakások költségelven történő bérbeadására:

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2015. június 26.  (péntek) 11.00  óra

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 (1184 Budapest , Üllői út 400. III. emelet 305. szoba)

A pályázatok benyújtása: 
A pályázatot zárt borítékban „Költségelvű bérlakás” jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, 
sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet. A kiíró lezáratlan vagy sérült 
borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek 

nyilvánít.
A pályázatok bontása:

2015. június 29. (hétfő) 9.30 órakor
a 1184 Budapest, Üllői út 400. III. emelet 314. alatti tanácsteremben.

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda végzi a 
pályázati felhívásban megjelölt időpontban.

A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásos 

értesítést kapnak.
Pályázati dokumentáció: 

A dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető 
a www.bp18.hu  internetes oldalról.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Bp., Üllői út 
400.) a Tulajdonosi Bizottsága 198/2015. (V. 19.) sz. határozata alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

az önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakások költségelven történő bérbeadására

Sor-
szám Cím Szobaszám komfortfokozat m2 Bérleti díj 

(Ft/m2/hó)
Megtekintés

1. Csontváry K. T. u. 1. 3/17. 1 + fél összkomfortos 35 525 2015. VI. 15. 9–10h

2. Csontváry K. T. u. 3. 9/52. 2 + fél összkomfortos 71 525 2015. VI. 15. 10–11h

3. Csontváry K. T. u. 5. 8/43. 2 összkomfortos 53 525 2015. VI. 15. 11–12h

4. Csontváry K. T. u. 17. 1/1. 2 összkomfortos 54 525 2015. VI. 15. 12–13h

5. Csontváry K. T. u. 24. 
11/32. 1 + 2f él összkomfortos 59 525 2015. VI. 16. 9–10h

6. Csontváry K. T. u. 25. 6/17. 1+ 2 fél összkomfortos 59 525 2015. VI. 16. 10–11h

7. Csontváry K. T. u. 30. 8/46. 2 + fél összkomfortos 71 525 2015. VI. 16. 11–12h

8. Havanna u. 9. 4/23. 1+ fél összkomfortos 35 525 2015. VI. 17. 9–10h

9. Havanna u. 11. 2/9. 2 + fél összkomfortos 71 525 2015. VI. 17. 10–11h

10. Havanna u. 31. 4/13. 2 + fél összkomfortos 60 525 2015. VI. 17. 11–12h

11. Havanna u. 43. 2/8. 2 összkomfortos 53 525 2015. VI. 18. 9–10h

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2015. június 26.  (péntek) 11.00 óra
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

(1184 Budapest , Üllői út 400. III. emelet 305. szoba)

BUDAPEST XVIII  KERÜLET
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6 Ősszel is lesznek ingyenes megelőző orvosi vizsgálatokegészség

GyORSABB 
LETT A VÉRVÉTEL
Kevesebb mint a felére csökkent a laborvizsgálatra 
való várakozás ideje a zsebők zoltán szakrendelőben. 
dömötör istván alpolgármester arra törekszik, hogy a 
közeljövőben a regisztrációs idő is rövidüljön.

– Rövid időn belül 
szeretném elérni, 
hogy akik reggeli la-
borvizsgálatra jelent-
keznek a szakrende-
lőben, harminc percen 
belül végig tudjanak 
érni a rendszeren – 
közölte Dömötör Ist-
ván alpolgármester, 
aki az elmúlt hetek-
ben szorgalmazta a 
Zsebők Zoltán Szak-
rendelőt működte-
tő Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
szakmai vezetőinél, hogy tegyenek lépéseket a laboratóriumi vizs-
gálat idejének csökkentése érdekében.

– Saját magam tapasztaltam, hogy ha valaki reggel jelentkezett 
vérvételre, másfél órát is kellett várakoznia, amíg végzett. Ez szá-
momra teljesen elfogadhatatlan, ezért kértem a szolgálat vezető-
ségét, hogy keressünk megoldást a várakozási idő mérséklésére – 
mondta az alpolgármester.

Május elején két új vérvételi pontot nyitottak meg a rendelőben, 
amivel, úgy tűnik, sikerült csökkenteni a várakozási időt. Ennek 
köszönhetően, akik reggel 7 óra körül tépnek sorszámot, 30-40 
perc alatt végezhetnek. Amennyiben a regisztrációs folyamatot is 
sikerül felgyorsítani, akkor a teljes várakozási idő 30 perc alá csök-
kenhet. Reményeim szerint mindez nem tart sokáig, addig is kérem 
az érintettek türelmét. 

Ê K. gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� számottevően 
nőtt az ingye-
nes egész-

ségügyi szűrőnapok 
száma a XVIII. ke-
rületben. Az önkor-
mányzat támogatá-
sának köszönhetően 
az elmúlt években 
megszokott egy-egy 
tavaszi és őszi lehe-
tőséggel szemben 
idén összesen hét 
ilyen vizsgálati napot 
jelölhetett ki a szak-
rendelőket üzemel-
tető Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
egészségügyi szol-
gáltató nonprofit 
Közhasznú Kft.

PuSKáS attIla   

Az ingyenes szűrővizsgálato-
kat az önkormányzat 2015-ben 
4 millió forinttal támogatja, a 
szolgáltató ebből tudja fedezni 
az ezekre a napokra eső bér- és 
anyagköltséget.

megelőzés 
A szűrőnapok sűrítéséről szólva 
Simon Balázs, az egészségügyi 
szolgáltató gazdasági igazgatója 
elmondta, hogy azt egyfelől az 
ingyenes vizsgálatok népszerű-
sége, másfelől a betegségek meg-
előzésére törekvés indokolta.

– A hétköznapokon a beteg 
embereket gyógyítják az orvo-
saink, és kevés idő marad azok 
fogadására, akik még nem bete-
gek, de már van jele annak, hogy 
valamilyen egészségügyi prob-
lémájuk lehet – mondta Simon 
Balázs. – A szűrőnapok haszna 
tehát az, hogy elébe megyünk a 
bajnak, nem beszélve arról, hogy 
olcsóbb, ha nem magát a beteg-
séget kezeljük, mert a gyógyítás 
többe kerül a megelőzésnél. 

A kerületben hosszú évek óta 
jól működik az egészségügyi 
szűrés, azonban a szakemberek 
célszerűnek látták bővíteni az 
évi két alkalmat.

– A tavaszi és az őszi vizs-

gálatokon minden szakrendelés 
képviseltette magát, reggeltől 
estig lehetett jönni. A több al-
kalom azonban lehetővé teszi, 
hogy jobban fel tudjuk mérni 
az igényeket – fogalmazott a 
gazdasági igazgató. – Hason-
lóan az országos tapasztalatok-
hoz, kerületünkben is a szív- és 
érrendszeri, valamint a daga-
natos betegségeket megelőző 
szűrésekre van a legnagyobb 
szükség. 

több PácIens
A nyár előtti utolsó szűrőna-
pon, május 24-én hasi ultra-
hangra, szemészeti, labor- és 
bőrgyógyászati vizsgálatok-
ra lehetett jelentkezni. Bár a 
számadatok alapján kissé nehe-
zen indult be az idei szűrőprog-
ram, február óta folyamatosan 
emelkedett a vizsgálatokra ér-
kezők száma.

– Talán túl közel volt a feb-
ruári első alkalom a tavaly 
őszihez, mert akkor mindösz-
sze 58-an jöttek el a Zsebők 
Zoltán Szakrendelőbe. Márci-
usban viszont a pestszentimrei 
rendelőben már 97-en voltak, 
a múlt hónapban pedig megint 
itt, a Thököly úton már 240-en 
– sorolta a növekvő adatokat 
Simon Balázs.

A májusi szűrőnapon 9 óra-
kor már csak a laborvizsgálat-
ra lehetett jelentkezni, a 7 órai 
kezdést követően gyorsan be-
teltek a helyek.

– A vizsgálatok hossza 
szabja meg, hogy hány embert 
tudunk fogadni a 13 óráig tar-
tó ingyenes rendeléseken. A 
legnépszerűbb, de egyben a 
leghosszabb ideig tartó vizsgá-
lat a hasi ultrahang, ez most is 
szinte azonnal telt házas lett.

több alkalom, 
több vizsgálat
Egyre népszerűbbek az egészségügyi szűrésekre

– Az önkormányzat talált rá 
erre a lehetőségre. Megtudtuk, 
hogy vannak szervezetek, ame-
lyek adományokat gyűjtenek 

oly módon, hogy a kapott esz-
közöket felújítják, és utána díj-
mentesen odaadják a rászoru-
lóknak – mondta az átadáskor 

Dömötör István. – A kerületi 
gondozási központok vezetőit 
megkértük, hogy mérjék fel, 
hol mire van szükség. A meg-
kapott listát elküldtük a Máltai 
Szeretetszolgálatnak, és legna-
gyobb örömünkre visszajelez-
ték, hogy tudnak segíteni. 

A jó minőségű, első látásra 
szinte újnak tűnő eszközökről 
az alpolgármester elmondta, 
hogy bár használtak, a sze-
retetszolgálattól kifogástalan 
állapotban érkeztek meg, így 
amellett, hogy nagy segítséget 
jelentenek majd az időseknek, 
illetve a rászorulóknak, a mi-
nőségükre sem lehet panasz.

– Kaptunk többek között hat 
rolátort, azaz kerekes mozgás-
segítőt, amely bevásárláshoz, 
utcán vagy lakáson belüli köz-
lekedéshez nyújt segítséget a 
mozgásukban korlátozott, de 
járóképes embereknek. Egy 
kerekesszéket is sikerült sze-

rezni, ezenkívül szobavécéket, 
mankókat, botokat és még egy 
kádra szerelhető fürdetőszéket 
is. Ez kezdeti lépés, remélem, 
hogy a jövőben is lesz részünk 
hasonló adományban.

Dömötör István hozzátette, 
az egészségügyi és a szociális 
intézmények szorosabb kap-
csolata is segíthet a rászorulók-
nak. 

– Az egészségügyi intéz-
mények leselejtezett, de még 
használható gyógyászati se-
gédeszközei a megfelelő javítá-
sok elvégzése után még sokáig 
szolgálhatják a házi segítség-
nyújtásban ellátottak kényel-
mét, egészségét. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy 
ingyen kaptuk az eszközöket, 
tehát nem terhelték meg az ön-
kormányzat költségvetését.

A segédeszközöket a szociá-
lis szolgáltatók juttatják el a rá-
szorulókhoz, és amint azt Bá-
lint Ramóna, a Somogyi László 
Szociális Szolgálat vezetője el-
mondta, az ellátottak díjmente-
sen használhatják azokat, amíg 
csak szükségük van rá.

Ê P. a.

ADOMáNy A HáZI 
SEGÍTSÉGNyÚJTáSHOZ

a májusi szűrőnapon a kezdést követően gyorsan beteltek a helyek

Az otthoni mindennapos tevékenységek során használható orvosi segédeszközö-
ket, többek között kerekes járássegítőket, botokat, mankókat és egy kerekesszé-
ket kaptak a kerületi szociális szolgáltatók. A Magyar Máltai szeretetszolgálattól 
érkezett adományt május 20-án a somogyi László szociális szolgálat társalgójá-
ban adta át a szakszolgálatok képviselőinek dömötör istván alpolgármester.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházEzreknek adott már meleg ételt a Pestszentimrei Katolikus Karitász

� újabb ételosz-
tást rendezett 
május 16-án a 

Pestszentimrei Kato-
likus Karitász. ezúttal 
is száznál többen 
voltak, akik az imrei 
katolikus templom-
ban keresték a finom 
falatokat és nem mel-
lesleg a jó, az emberi 
szót.

 
Már órákkal a harangszó, az 
ételosztás kezdete előtt láthatta 
az arra járó, hogy „valami lesz” 
a Szent Imre-templom kert-
jében, mert már akkor sokan 
várakoztak a kert bejáratánál. 
Nem elegáns emberek, ellenke-
zőleg, nagyon rosszul öltözöttek 
álltak ott. Kezükben szatyrok-
kal, olyanokkal, amilyeneket 
gyakorta látni a hajléktalanok 
kezében a budapesti utcákon…

sAJnos 
néPszerűeK
A bent a kertben sürgő-forgó 
emberek gyülekezete jelezte, 
hogy ők is készülnek valami-
re. Ők, akiknek köszönhetően 
elkészülnek a finom falatok. A 
karitász tagjai főzték hatalmas 
üstökben az ebédet, amely ezen 
a napon paprikás krumpli volt, 
friss kenyérrel, teával. S ezzel 
még nem volt vége a finomsá-
goknak, mert a pestszentimrei 
híveknek köszönhetően olyan 
mennyiségű és minőségű házi 
sütemény várta a rászorulókat, 
hogy azzal akár egy jófajta falusi 
lagzin is elő lehetett volna állni.

Kovács István, a szervezet 
vezetője, mint mindig, most is 
mindenre figyelt, mindenütt ott 
volt, ahol szükségét látta.

Az ételosztás kezdete előtt 
beszélgettünk.

– Nézzen körül, láthatja, 
hogy úgy mondjam, „népsze-
rűek” vagyunk. Bárcsak ne len-
nénk… Ma is rengetegen lesz-
nek, s nekünk, ha már hívtuk 
őket, kötelességünk vendégként 
kezelni minden egyes érkezőt. 
Meg persze keresztényi szere-
tettel is.

Kovács István azt is elmond-
ta, hogy az önkormányzat által 
is elismert Pestszentimrei Kato-
likus Karitász 2011 óta igyekszik 
enyhíteni a gondokon, az azóta 
eltelt években ezreknek adott 

már meleg ennivalót. Megolda-
ni azonban érthetően nem tud-
ják a gondokat.

„csAK” egy 
tál étel
– Gyakran úgy érzem, hogy 
sok-sok ilyen és ehhez hasonló 
karitászszervezetre volna szük-
ség… Különösen akkor, amikor 
szembesülök a sorsokkal. Ha 

nem is lelket romboló ez, de a lé-
leknek nagyon fájó, mert tisztá-
ban vagyok azzal, hogy segíteni 
nem tudok rajtuk. Csak annyit 
tehetünk a tagjainkkal, hogy ha-
vonta egyszer örömöt viszünk a 
rászorulók életébe. Lehet, hogy 
kegyetlenül hangzik, de nem 
szabad „belemenni” a lelkükbe. 
Ma már tisztában vagyok azzal, 
hogy megoldást nem tudunk kí-
nálni, csak egy tál ételt…

IrAKI édesség
Közben megkezdődött az étel-
osztás. A műanyag tányérokban 
ott gőzölgött a paprikás krump-
li, de nem ám olyan „üzemi”, 
hanem az igazi. Kolbásszal, 
virslivel, tartalmas egytálétel-
ként.

Az arcok önmagukért be-
széltek, a sorban állók csupán 
arra figyeltek, hogy az övék le-
gyen az, ami a karitásznak kö-

szönhetően elviselhetővé teszi 
néhány órájukat, hogy aztán 
másnap újra megtalálják vala-
hol a betevőt.

Egy kedves hölgy érkezett, 
kezében nagy csomaggal. Mint 
kiderült, Pestszentimrén élő 
iraki keresztény, aki igazi iraki 
finomságot, fügés süteményt 
hozott, mert, mint elmondta, 
tudja, milyen éhesnek, kirekesz-
tettnek lenni.

A „szoKásos” 
húszezres
Kovács Istvántól megtudtuk azt 
is, hogy a „titokzatos házaspár” 
ezúttal is elhozta a borítékot…

– Minden osztás reggelén 
eljönnek, átadják a borítékot. 
Nem tudok róluk semmi többet. 
A nevüket nem mondják meg, 
csak átadják a pénzt. Nézze, itt 
van. Húszezer forintot adtak, 
hogy a következő megvendé-
geléskor az ő pénzük is segítse 
a rászorulókat. Azt hiszem, az 
ilyen emberséghez nem kell so-
kat hozzátenni.

észrE KénE vEnni
E sorok írója most 
is találkozott a 
templomkertben 
azzal az iskolázott 
hajléktalan hölggyel, 
akivel korábban 
már beszélgetett, s 
megírta róla, hogy hét 
gyermekével él együtt 
egy viii. kerületi 
lakásban, onnan jár 
ki Pestszentimrére 
az ételosztásra. 
Ezúttal hozta magával 
hétévforma kisfiát is.
zsuzsanna, miközben 
kanalazta az ebédet, 
könnybe lábadt 
szemmel mesélte, 
hogy nem tud mit 
tenni, valószínűleg el 
kell hagyniuk a lakást, 
mert nem tudja fizetni 
sem a lakbért, sem a 
közüzemi számlákat. 
nem tud fizetni 
semmit.
valakiknek végre 
észre kellene venniük 
őket…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

tEMAtiKus táBor 
A Sztehlo Gábor Evangélikus általános 
Iskola  június 15. és 19. között tematikus 
táborokat szervez.
A napi programok 8-tól 16 óráig tartanak.
A táborozók délelőttönként zenei progra-
mokon vehetnek részt, és sportolhatnak, 
délutánonként kézműves foglalkozásokat 

szerveznek számukra. A zenetáborban a 
gyermekek különféle hangszerekkel ismer-
kedhetnek meg: a gitárral, a furulyával, 
a dobbal, a zongorával. A hétvégén a kis 
„művészek” saját zenekara mutatja be a 
tanultakat.
A sporttáborban labdajátékokra, asztalite-
niszre, floorballra és különféle gyermekjá-
tékokra nyílik lehetőség. 
A táborokba a Sztehlóba járó gyermekeket 
várják, külsős jelentkezést egyéni elbírálás 
alapján fogadnak el.
A tábor költsége: az étkezési díj.

szoLgáLó táBor
A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet is 
több táborral és programmal készül a kü-
lönféle korú résztvevők fogadására.
Az agapé szolgáló táborát augusztus 3. és 
9. között tartják.
Ez olyan 16 évesnél idősebb fiataloknak és 
felnőtteknek szól, akik szívesen segítenek 
kétkezi munkával egy héten keresztül (dél-
előttönként) valamelyik magyarországi 
településen, majd a délutáni pihenés után 
tanúbizonyságot tesznek az embereknek 
Jézus Krisztus szeretetéről.
A tábor még szervezés alatt áll. Bővebb in-

formáció: 291-3782, kozpont@agapenet.hu, 
www.facebook.com/agapeszolgalotabor.

tinitáBor
Augusztus 9. és 15. között Végtelenítini 
Törés-tábor lesz Gödöllőn az agapé gyüle-
kezet szervezésében. 
A részvétel saját sátorban 17 ezer, kétsze-
mélyes sátorban 17 500, faházban 19 5000 
forint. A faházak korlátozott számban ve-
hetők igénybe. 
Bővebb információ: https://www.facebook.
com/vegtelenitini.

hogy szErEt tégEd istEn?
Augusztus 16. és 21. között Márton gyer-
mektábort szerveznek, hol máshol, mint 
Szigetszentmártonban. Ide a 6–14 éves ál-
talános iskolásokat várják.
A téma: Hogy szeret téged Isten? Erre a 
kérdésre keresik majd a választ, ám ezen 
túl lesz sport is, mozgás is: lehet lovagolni 
és úszni is.
Természetesen nem maradnak el a játékok, 
a kreatív alkotás, a közös éneklés és ima 
sem.
A részvételi díj 21 ezer forint, amiben ben-
ne van a szállás, az étkezés, a foglalkozá-
sok, a sportolás költsége.
Jelentkezés a vektor.agape@gmail.com 
e-mail címen.

SZIGETSZENTMáRTONTóL 
GÖDÖLLŐIG
Az evangélikusok és az Agapé nyári táborai

Újabb felekezetek nyári táborait mutatjuk be olvasóinknak, azzal a szán-
dékkal is, hogy kedvet csináljunk hozzájuk.

népszerű lett        
a családi nap

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet május 17-én másodszor szer-
vezte azt a családi napot, amelyre mindenkit, hívőt, nem hívőt sze-
retettel vártak a Kondor Béla sétányon a nyáriasan szép időben. A 
rendezvényt csaknem kétszázan keresték fel. Mehetett az is, aki ép-
penséggel addigra éhezett meg, s jó falatokra vágyott, hiszen az „ét-
kek tudorai”, akárcsak tavaly, az idén is összemérhették, hogy ki főz 
legjobban bográcsban. Lett is ebből sok finomság, sokak örömére.
Paul Henderson, a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet vezető pász-
tora és Papp József, a gyülekezet titkára elmondta: bár számítottak 
rá, hisz örvendetesen gyarapodik a gyülekezetük, örülnek, hogy 
sokan jöttek el a családi napra. A híveik száma már meghaladja a 
négyszázat. 

a pestszentimrei híveknek köszönhetően rengeteg házi sütemény várta a rászorulókat

a szeretet paprikás 
krumplija
„Úri” ebéd a hajléktalanoknak a Szent Imre-templom kertjében
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� eredményes volt 
a kerületi szenior-
képzés hatodik 

féléve is, sokan már 
most várják a szep-
temberi évkezdést. 
Az előadás- és tanfo-
lyamsorozat sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy számos 
résztvevő több okleve-
let is átvehetett ughy 
Attila polgármestertől 
a polgármesteri hivatal 
tanácstermében.

füleP erZSéBet   

Zsúfolásig megtelt a polgármes-
teri hivatal tanácsterme május 
16-án, szombaton. A progra-
mon egy színvonalas egészség-
ügyi előadás és oklevélátadás 
szerepelt.  

Mint azt a főszervező dr. Jász-
berényi József elmondta, a Zsig-
mond Király Főiskola (ZSKF) és 
a XVIII. kerületi önkormányzat 
közös szeniorképzése egyre nép-
szerűbb, már 14 tanfolyamon 
tanulhattak az érdeklődők, s az 
előadásokon is zsúfolásig meg-
telt a tanácsterem, nemegyszer 
még a pótszékezés sem segített, 
többen a termen kívül, az aulá-
ban hallgatták az előadást. 

– Volt itt két szinten orosz-, 
öt szinten angolnyelv-oktatás, 
geopolitika, iszlám, étkezéstör-
ténet, de még környezetvéde-
lem és jobb agyféltekés rajz is 
– mondta az intézetvezető főis-
kolai tanár. – Több tanfolyamon 
is a résztvevők száma, 40 fölött 
volt, ami a szeniorképzésben 
párját ritkítja nemcsak Magyar-
országon, de Közép-Európában 
is. 

Jászberényi József kiemelte: a 
program nem valósulhatna meg 
félévről félévre az önkormány-
zat hathatós segítsége nélkül. 
Port Tivadarné személyében 
egy felkészült szeniorszervezőt 
bíztak meg, aki a hallgatóknak 

és a tanároknak is mindenben 
a segítségére van. Emellett az 
önkormányzat ingyenesen biz-
tosítja a részvételt az 50 évnél 
idősebb kerületi lakosoknak. 

őszI előzetes
A következő félév a tervek sze-
rint újra számos, bizonyára 
nagy érdeklődésre számot tar-
tó előadás-sorozattal, illetve 14 
tanfolyammal indul, várhatóan 
szeptember második hetében. 
A tanfolyamok között megje-
lenik majd a feng shui, és kü-
lön előadások lesznek a nagy 
ázsia-utazókról. Természete-
sen folytatódik a mai világban 
való hatékony eligazodást segí-
tő, nagyon sikeres geopolitikai 
előadás-sorozat, akárcsak az 
angoltanfolyamok sora. 

Jászberényi József végül ki-
emelte: jelenleg a ZSKF szeni-
orképzése 18 helyszínen folyik, 
több mint 3000 hallgatóval, 
mégis neki személyesen és több 
tanárnak is a XVIII. kerület a 
kedvence, mert itt sikerült leg-
jobban feléleszteni a tanulás 
vágyát, valamint itt jöttek létre 
a legjobb tanuló-baráti körök, 
amelyeknek tagjai gyakran 
nyáron is találkoznak egymás-
sal. 

– Ezeket a csoportokat lát-
va mindig nagy öröm fog el, s 
arra gondolok, hogy érdemes 
volt annak idején Ughy Attila 
polgármestert megkeresni, aki 
első szóra támogatta a képzések 
megindítását – mondta az inté-
zetvezető. 

A Nyugdíjas Akadémia elő-

adásait az első félévben 106-an, 
a második félévben 116-an, a 
tanfolyamokat pedig az előző 
szemeszterben 266-an, a máso-
dikban 322-en látogatták aktí-
van. Aki rendszeresen részt vett 
az előadásokon, illetve egy vagy 
több tanfolyamon, az a sze-
meszter végén oklevelet kapott. 
– Ezúttal 438 oklevelet osztot-
tam ki. Ennél ugyan többen 
jártak a szeniorképzésre, de 
ennyien voltak ott szinte min-
den alkalommal azokon a prog-
ramokon, amikre jelentkeztek 
– hangsúlyozta a polgármester. 
– Szeptembertől egy ideig új 
helyszínen folytatódik a képzés, 
mert hamarosan többfunkciós 
helyiséggé alakítjuk át a tanács-
termet az előtérrel együtt, hogy 
alkalmas legyen konferencia, 

képviselő-testületi ülés és elő-
adás megtartására. 

Az új helyszín valamelyik 
közösségi ház lesz. 

tudás és 
bArátság
– A Nyugdíjas Akadémia sokkal 
többet nyújt annál is, hogy új is-
mereteket ad a szépkorúaknak, 
akik hasznosan tölthetik itt a 
szabadidejüket. Az emberek-
nek az iskolában, munkahelyen 
kialakult kapcsolatai 50–60 
éves korukra megkopnak, vagy 
megszűnnek a távolság, illetve 
a különböző élethelyzetek mi-
att, ezért nagyon sok idős em-
ber magányossá válik – mondta 
Ughy Attila. – Az akadémia egy 
új kapcsolati hálót jelent a nyug-

díjasoknak, ami talán az itt meg-
szerzett tudásnál is fontosabb 
nekik. Barátságok szövődnek, a 
résztvevők jó ismerősökként ta-
lálkoznak a hétköznapokban, és 
az előadásokon kívül is szervez-
nek közös programokat. 

Jó előAdás,  
Jó előAdó  
– A hatodik félévet fejeztem be 
az akadémián – mondta Takács 
Mária. – Csak jó tapasztalataim 
vannak, nagyon jók az előadá-
sok, és sok az érdeklődő nyugdí-
jas. Előadásokra, köztük a geo-
politikára jártam, és amikor volt 
rá időm, akkor a környezetvéde-
lemre is. Soha nem politizáltam, 
de amikor meghallgattam Jász-
berényi tanár úr geopolitikai 
előadását, kedvet kaptam hozzá, 
mert nagyon megfogott a stílusa. 
Gaál Béla a családjával két éve 
költözött Kecskemétről a XVIII. 
kerületbe. Friss nyugdíjasként 
értelmes időtöltési lehetőséget 
keresve a Nyugdíjas Akadémi-
án meghallgatott egy előadást, 
és ahogy mondta, „itt ragadt”.  
 – Ha valaki kívülállóként arra 
gondol, hogy a nyugdíjasoknak 
harmad-, negyedrangú előadá-
sokat tartanak, az nagyot téved 
– magyarázta. – Az előadások 
nagyon jók, az előadók rutino-
sak. A megszerzett tudás mellett 
az is fontos, hogy egy közösség-
hez tartozunk. És én itt sok ér-
tékes emberrel találkoztam.  

ŐsszEL isMét 
AKAdéMiA 
A következő félév újra 
változatos előadás-
sorozatokkal és 14 
tanfolyammal indul, 
várhatóan szeptember 
második hetében. 
A képzéseken való 
részvételnek továbbra 
is két feltétele van: a 
leendő hallgató elmúlt 
50 esztendős, és Xviii. 
kerületi lakos.

ismét kicsengettek
 Az akadémia új kapcsolati háló a nyugdíjasoknak 
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A zsúfolásig megtelt színházteremben a 
pedagógusokon, diáktársakon kívül szü-
lők, nagyszülők, rokonok, barátok is ültek 
a nézők soraiban, hogy tapssal biztassák a 
fellépőket.  

Az iskola falai között már 17 éve folyik 
táncoktatás, s nyolc éve mutatják be a gye-
rekek a tudásukat néptáncgála keretében. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester köszön-
tőjét követően Tasnádi András, a Brassó 
iskola igazgatója üdvözölte a közönséget és 

a táncosokat, majd virágcsokorral köszön-
tötte a csoport lelkét és motorját, Simonné 
Házman Terézia néptáncpedagógust. 

– Korosztályok szerint, összesen három 
csoporttal működik a néptáncegyüttes – 
mondta Terézia. – A legidősebb táncosaink 
gimnazisták, ők korábban brassósok vol-
tak, és visszajárnak hozzánk, a legfiatalab-
bak pedig óvodások. A legkisebbek az 1–2. 
osztályos diákokkal az Aprók, a 3–5. osz-
tályosok a Borica csoportban táncolnak, 

az 5. osztálytól felfelé pedig a Derenkában 
táncolnak a fiatalok.  

A pedagógus azt is elmondta, hogy 
csaknem hatvan gyerekkel foglalkozik he-
tente két alkalommal, de sajnos a tánco-
sok között kevés a fiú. Őket nehéz ráven-
ni, hogy táncoljanak, mert úgy gondolják, 
hogy ez lányos elfoglaltság, pedig nincs 
magyar néptánc fiúk nélkül. 

A tánctanítás célja a magyar 
néptánchagyományok, népszokások ápo-
lása, átörökítése, az adott népi kultúrán 
keresztül az ifjúság kulturált közösséggé 
nevelése, az összetett mozgások révén a 
gyerekek koncentrációképességének, kre-
ativitásának fejlesztése, valamint a tehet-
ségük kibontakoztatása. A néptáncot ma 
már a fejlesztőpedagógusok terápiaként is 
alkalmazzák. 

Az est folyamán a közönség többek kö-
zött somogyi ugratós, dél-alföldi, dunántú-
li és a történelmi Magyarország különböző 
vidékeiről való táncokat láthatott. 

A koreográfiákat Simonné Házman 
Terézia, Simon Lilla, Laczkó Zsombor és 
Stéger Dániel készítette.

Ê f. e.

óVODáSOK 
ÉS TÚLKOROSAK
Brassós néptáncgála a Rózsában
A Brassó utcai általános iskola néptánccsoportja május 16-án nyolcadik 
alkalommal szervezett gálaműsort a rózsa Művelődési házban. 

jubilált a KucKó  
Az Erdei Kuckó Bölcsőde május 15-én ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját. Az erdő és sorházak által ha-
tárolt területen található, 1990-ben átadott intézmény 48 
férőhellyel működik a napraforgó óvodával közös épü-
letben. A gyermekek önfeledt játékát tágas, jól felszerelt 
foglalkoztatók és játszóudvar biztosítja. 

A bölcsőde 25. születésnapi ün-
nepségén Aham Mariannának, 
az intézmény vezetőjének üd-
vözlő szavait követően Galgóczy 
Zoltán alpolgármester mondott 
köszöntőt.  Feil Julianna, a böl-
csőde első vezetője felidézte a 
kezdeteket.  Elmondta, hogy 
az intézmény először Sallai 2. 
számú bölcsődeként működött, 
majd 1996-ban a javaslatukra 
kapta meg az Erdei kuckó nevet.  
Aham Mariannától megtud-
tuk, hogy a virágoskert mellett 

konyhakert is található a bölcsőde udvarán. 
– Ez azért hasznos, mert például a gyerekek bevonásával gondoz-

zuk a konyhakerti növényeket. Így figyelemmel kísérhetik a fejlődé-
süket, és végül meg is ehetik azokat.

Hamarosan megújul a játszóudvar, és idén sószobát is kialakíta-
nak a bölcsődében.  

Az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen volt bölcsődések és a szomszédos Napraforgó 
óvoda apróságai énekeltek, táncoltak, amit nagy tapssal jutal-
maztak a vendégek. Az egykor szintén a bölcsődébe járó, ma már 
középiskolás Zsíros Tímea citerázott és énekelt. Őt a bölcsődei 
gondozónők Nyitnikék kórusa követte, amely gyermekdalokat szó-
laltatott meg Döbrössy János karnagy, tanszékvezető főiskolai do-
cens vezetésével. A Nyitnikék 2007-ben arany minősítést kapott 
az Éneklő Magyarország versenyen, és ugyanabban az évben átve-
hette a Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Forrai-díjat is. 
Az ünnepségen részt vett Kucsák László országgyűlési képviselő is.

Ê f. e.

ughy attila polgármester adta át az okleveleket a legaktívabb nyugdíjasoknak
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Magasba 
szálltak 
a repülők
A tomory Lajos Pedagógiai és helytör-
téneti gyűjtemény és a Lőrinci nagy-
könyvtár közösen rendezett interaktív 
repülős gyerekfoglalkozást május 15-
én a könyvtárban.

A sokak által még mindig csak Ferihegyként 
emlegetett Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
kerületünk szerves része. Felnőttek és gyerekek 
egyaránt érdeklődéssel kémlelik az eget egy-egy 
le- vagy felszálló repülőgép hallatán, s kiállí-
tások és gyűjtemények sora kötődik hozzá. A 
Fedezzük fel együtt a repülőteret! elnevezésű, a 
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűj-
temény és a Lőrinci Nagykönyvtár által szerve-
zett délutánon a Bókay árpád általános Iskola 
2. osztályos tanulói ismerkedhettek a repülés 
világával és az egykori Magyar Légiközlekedési 
Vállalattal, a Malévval. 

Milyen volt az első repülőgép? Hogyan ma-
radnak a gépek a levegőben, és hogyan néznek 
ki belülről? – a foglalkozáson négy asztalnál kü-
lönféle megközelítésekből kerestek válaszokat 
a kisdiákok ezekre a kérdésekre. Segítségükre 
volt ebben a Mi micsoda Junior sorozat Repü-
lőtér című könyve, amit érdeklődéssel lapozgat-
tak. Volt papírrepülő-hajtogatás, kirakózás, és 
a helytörténeti gyűjtemény malévos anyagából 
is bemutattak egy-két érdekes, a repülőgépeken 
használatos tárgyat, amelyek funkcióját a gye-
rekeknek kellett kitalálniuk. Végül egy fizikai 
kísérlettel tesztelték a felhajtóerőt, és röptetés 
keretében megnézték, kinek száll távolabbra a 
papírrepülője.

Ê cs. m. 

Emlékeink egy 
ecsetvonásban
hagyaték címmel nyílt kiállítás május 
15-én a rózsa Művelődési házban. 
deák Levente képei székelyföldi em-
lékeiről és a magyarság történetéről 
mesélnek.

Deák Levente marosvásárhelyi születésű, erdé-
lyi festő, zenész, író alkotásai némi keserédes 
érzéssel repítenek vissza minket a múltba. Ké-
pei a magyarság soha be nem gyógyuló sebe-
iről mesélnek, egy szétdarabolt nemzet fájdal-
mának megörökítése jelent számára állandó 
inspirációt. 

– Szeretem, ha a képeimnek mondanivalójuk 
van, ha van bennük mögöttes tartalom, fantá-
zia. Bár azt mondanám, hogy a módszerem a 
hirtelen felindulásból elkövetett festészet, ez 
nem a kivitelezésre, hanem az ihlet, az érzéki 
benyomás megragadására értendő. Ha egy kör-
nyezeti hatás, egy könyv vagy egy zene szövege 
megérint, egyből papírt ragadok, és felvázolom 
a fejemben megjelenő képet, amin később a 
műtermemben dolgozok tovább – mondta az 
alkotó.

Első önálló tárlatán Deák Levente számos 
kedvenc képe is látható, többek között a kiállí-
tás címadó képe, a Hagyaték, valamint A zász-
lók a szélben, a Trianon és a Magány elnevezést 
viselő festmények. 

– Hozzám az impresszionizmus áll legköze-
lebb, szeretem a darabos, szaggatottabb stílust. 
Bár régen én is festettem fényképszerűen, igen 
aprólékos, valósághű kidolgozással, mára ezt 
inkább a modern technikai eszközökre hagyom. 
Élénk színekkel és határozott ecsetvonásokkal 
dolgozom, amelyek inkább a hangulatot adják 
vissza, nem a pontos képet.

A kiállítás nyitvatartási időben június 15-ig 
tekinthető meg a Rózsa Művelődési Házban.

Ê cs. m. 

A komolyzene 
derűs arca
A közelgő gyermeknap alkalmából 
adott hangversenyt a dohnányi Ernő 
zeneiskola. A komolyzenei rendezvény 
könnyed hangulatú kikapcsolódást kí-
nált a zenekedvelőknek.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola egész évben 
rendkívül sokszínű és magas színvonalú elő-
adásokkal örvendezteti meg a közönséget, arra 
törekedve, hogy – a szinte állandó kedvencek 
mellett – koncertről koncertre megújuljon a 
repertoár. Nem volt ez másként május 15-én, 
a Lőrinci Sportcsarnokban sem, ahol a zeneis-
kola együttesei és zenekarai adtak gyermeknapi 
hangversenyt szüleik, családtagjaik és minden 
zenekedvelő érdeklődő számára.

A konferanszié szerepében Visky Dénes gi-
tárművész mosolyogtatta meg a közönséget a 
humorával. A műsor a zenei műfajok igen szé-
les merítéséből állt össze: a mezőségi népzené-
től a katalán karácsonyi dallamokon keresztül 
az ABBA együttes SOS című slágeréig sokféle 
stílus képviseltette magát a színpadon. Az ese-
ményen fellépett a zeneiskola kórusa, az ifjúsági 
és a gyermek-vonószenekar, a gyermek-fúvós-
zenekar, a cselló-, a gitár-, a harmonika- és a 
népi együttes. A zeneiskola diákjai legközelebb 
május 31-én 11 órakor szerepelnek nyilvánosan, 
az Utcazenebona koncertsorozat keretében, a 
pestszentimrei a Pintér Kálmán Szakrendelő 
előtti téren. 

Ê cs. m. 

Versenyen 
bontakozik 
ki a tehetség 
 
Kihirdették a budapesti matematika-
verseny eredményeit. A díjátadót má-
jus 14-én a darus utcai Magyar–német 
Két tannyelvű általános iskolában tar-
tották.

– Kicsivel több, mint tíz évvel ezelőtt, amikor 
a különböző általános iskolás versenyek nagy 
része fizetős lett, a kerületekben működő mate-
matika-munkaközösségek vezetői észrevették, 
hogy bizonyos iskolákból nem neveznek a ver-
senyekre, vagy csak nagyon kevesen. Ez első-
sorban azért okozott gondot, mert a matemati-
kai tehetségre igazán az iskolai kereteken kívül, 
a versenyeken derülhet fény, érdekes, gondol-
kodást igénylő példák megoldásával. Ekkor 
találtunk ki egy olyan ingyenes versenyt, amin 
kizárólag fővárosi általános iskolába járó diá-
kok vehetnek részt – mondta Rubóczky György, 
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló általá-
nos Iskola és Gimnázium vezető matematika-
tanára.

A budapesti matematikaverseny sikere az-
óta töretlen, idén 180 felsős tanuló mérette meg 
magát a döntőben. Az 5. évfolyamon Mann 
Boldizsár, az V. kerületi Hild József általá-
nos Iskola tanulója, a 6. évfolyamosok között 
Rassai Erik a Budavári általános Iskolából, a 7. 
évfolyamon Bárdos Deák Botond, az I. kerületi 
Batthyány Lajos általános Iskola, a 8. évfolya-
mosok között pedig Böcskei Bálint, a II. kerü-
leti áldás Utcai általános Iskola tanulója lett 
az első helyezett. A kerületi versenyzők közül 
Tóth Balázs, a Kastélydombi általános Iskola 
diákja második helyezést ért el a 7. évfolyamo-
sok korcsoportjában.

Ê cs. m. 

A Gloriett Sportiskolai általános Iskola, a ke-
rület legfiatalabb általános iskolája a Gloriett-
lakótelepen, az erdő szélén épült. A tágas 
épületben 16 tanterem és nyolc szaktanterem, tor-
naszobák, tornacsarnok, 5000 kötetes könyvtár, 
kiállítások, bálok rendezésére is alkalmas aula és 
tágas étterem van. A játszóudvar mellett sportpá-
lyák, sátorfedésű műfüves labdarúgópálya és 60 
méteres futópálya is a diákok rendelkezésére áll.

Az egyszerű lakótelepi iskolából emelt szin-
ten matematikát, rajzot, majd testnevelést oktató 
intézménnyé vált. A 2007–2008-as tanévtől köz-
oktatási típusú sportiskola és utánpótlás-nevelési 
módszertani központ. Jelenleg a Magyar Olim-
piai Bizottság Sportiskolai Programigazgatósága 
által támogatott sportiskola, a Testnevelési Egye-
tem gyakorlóiskolája. 

Az intézménynek az elmúlt 25 évben négy 
neve volt: Benedek Elek általános Iskola, I. sz. 
Etalonsport általános és Sportiskola, Gloriett 
általános és Sportiskola és a jelenlegi: Gloriett 
Sportiskolai általános Iskola. 

A névváltozás egyben profilváltást és körzeten 
kívüli iskolává válást is jelentett. Az intézmény-
ben az utánpótlás-nevelés nem szabadon válasz-
tott szabadidős tevékenység, hanem köznevelési 
feladat.  A diákok évente több sportágban – rit-
mikus gimnasztikában, labdarúgásban, atléti-
kában, kézilabdában, tornában – is kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak. 

– A sport támogatása mellett nagy súlyt helye-
zünk a tanulásra is – mondta Timotityné Sibalin 
Hajnalka (Zora néni), a Gloriett iskola igazgatója. 
– A diákjaink a különböző közismereti tanulmá-
nyi versenyeken is eredményesen szerepelnek. Az 
idei tanévben az országos kompetenciamérésen 
budapesti első helyezést értünk el. Az alsó ta-
gozat nyolc osztálya iskolaotthonos rendszerben 
működik, a felső tagozaton nyolc tanulócsoport 
van, és délután napközis csoportok várják a tanu-
lókat. Az iskolában már az első osztálytól oktat-
juk a német, illetve az angol nyelvet.

Az alsó tagozaton a fiúk képzése a labdarúgás, 
a lányoké a ritmikus gimnasztika sportágban fo-
lyik. A felső tagozaton további sportágak válasz-
tására nyílik lehetőség: atlétika, torna, sporttánc, 
kézilabda, sakk. 

A jubileumi héten fotókiállítás nyílt az iskola 
életéből, délutánonként játékos sport- és tanul-
mányi versenyeken vettek részt a gyerekek, és 
öregdiák-találkozót is tartottak. 

A rendezvénysorozat a diákok gálaműsorá-
val zárult a Kondor Béla Közösségi Házban. Az 
ünnepségen köszöntőt mondott Galgóczy Zoltán 
alpolgármester, aki az önkormányzat nevében 
emléklapot, egy faliórát és 250 ezer forintot aján-
dékozott az iskolának. A rendezvényen részt vett 
Kucsák László országgyűlési képviselő és Lévai 
István Zoltán alpolgármester is.

Ê fülep e.

A negyedszázados Gloriett 
sportiskola diákjai gáláztak
A gloriett sportiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi hetet ren-
deztek, amelynek záróprogramja a Kondor Béla Közösségi házban május 15-én 
tartott nagy sikerű gála volt.

Művészek egy csoportja húsz évvel ezelőtt gon-
dolt egy nagyot, és megalapította a XVIII. ke-
rületi Művészeti Egyesületet, amelynek elnöke 
18 éve árvay Zolta. Úgy gondolták, ha már 
van egy egyesület, és ott a sok lelkes művész, 
akkor kell egy hely, ahol dolgozhatnak, és be-
mutathatják a munkáikat. Az önkormányzat 
a Hofherr-villában adott ideiglenesen otthont 
a civil szervezetnek, ahol a tagok rendszeresen 
kiállítást rendeztek, a villa mögötti, fából ké-
szült „barakképületben” pedig lelkesen alkot-
tak.  

Aztán telt-múlt az idő, a Hofherr-villát az 
önkormányzat kiadta egy vállalkozónak, aki 
étteremmé alakította át. A művészek az egykori 
Textil Iparművészeti és Mechanikai Ipari Szö-
vetkezet Madách Imre utca 49. alatti, üresen 
álló épületét kapták meg azzal, hogy szerveze-
tileg a Kondor Béla Közösségi Házhoz tartoz-
nak. Azonban itt már helyszűke miatt nem volt 

lehetőségük nyári alkotótáborok szervezésére.  
A művészcsoport 2005-ben felvette a 

Moholy-Nagy Alkotókör, röviden MOHA ne-
vet. Az eltelt húsz év alatt az alkotókör tagjai 
csaknem száz közös és igen sok egyéni kiál-
lításon vettek részt. A MOHA a megalaku-
lásától kezdve minden évben rendez tavaszi 
tárlatot a kerületben. Ezúttal, az alkotókör 
megalakulásának 20. évfordulóján, a 19. ta-
vaszi kiállítást szervezték meg. Ebből az al-
kalomból 26 művész Jelen lét címmel mu-
tatta be alkotásait a Városháza Galériában.  
A tárlat megnyitóján Árvay Zolta, a MOHA 
egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, 
majd Feitl István történész ünnepi beszédet 
mondott, amelyben felidézte a civil szervezet 
megalakulásának körülményeit, és megemlé-
kezett az időközben elhunyt művészekről. A 
megnyitón a Duo Contours működött közre. 

Ê fülep e.

Jelenléttel jubilál a MOHA
A Moholy-nagy Alkotókör (MohA) fennállásának 20. évfordulóját május 11-én ün-
nepelte a városháza galériában, a Jelen lét című tavaszi tárlat megnyitásával. 
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10 Pestszentimre és a Bókay-kert is várja a gyerekeket szabadidő

hagyományos jókedv
Már csak a jó időt kell megrendelni május utolsó vasárnapjára ahhoz, 
hogy felhőtlenül szórakozhassanak a kicsik és a kicsit nagyobbak a 
Bókay-kert hagyományos gyermeknapi kavalkádjában. A 10 órakor 
kezdődő színes programban minden lesz, ami szemnek, szájnak és 
fülnek kellemes. A tánc, a koncertek és a vásári forgatag színei, ízei 
egyaránt jó mulatságot ígérnek.

A színpadon többek között olyan – több generáció által is jól is-
mert és elismert – művészek lépnek fel, mint Gryllus Vilmos vagy 
éppen Lala bohóc, és lesz gyermekszínházi előadás is. A nap folya-
mán koncertek, tánc- és sportbemutatók is várják a nagyközönséget. 
Este a Sugarloaf zenekar koncertje zárja a napot. A változatos prog-
ramok nemcsak a gyerekek, hanem a szülők, nagyszülők számára is 
nagyszerű időtöltést kínálnak. A gyermeknap üzenete ugyanis éppen 
az, hogy a hétköznapi gondokat maguk mögött hagyva egy napig a 
szülők is együtt élvezzék a kicsikkel a gondtalan gyermekkort, ami 
bizony hamarabb elrepül, mint szeretnénk.

sportbemutatók
Igencsak készül a gyereknapra a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia. Újonnan alakult szabadidősport-szakosztályának tagjai 
aerobikműsort adnak, és megismerkedhetünk a küzdősport-szak-
osztály három szakágának ifjú sportolóival is. A thaibox-, az ököl-
vívás- és a karatebemutató ugyancsak látványosnak ígérkezik. Bi-
zonyára érdeklődés kíséri majd a büntetőrúgó-bajnokságot és a 
strandfocipályán a sportági bemutatót is.

A szülők és a leendő klubtagok egy 100 négyzetméteres sátorban 
találkozhatnak az utánpótlás-akadémia szakági edzőivel, megismer-
kedhetnek az egyesület működésével, a szakmai programmal, s in-
formációt kaphatnak a nyári úszó-, foci- és küzdősport-táborról is.

A gyermeknapon megvásárolhatók lesznek az akadémia logójával 
ellátott ajándéktárgyak, mezek, sálak, bögrék, terítők is.

„tűzoltó leszel”
A gyerekeket természetesen ezen a vasárnapon is szívesen látják a 
kibővült kalandparkban. Nem maradhat el a mindig népszerű prog-
ram, a tűzoltóautók bemutatkozása, és visszatérő vendégnek számí-
tanak már a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. izgő-mozgó 
munkagépei is. 

Játékos kedvünket kiélhetjük a minividámparkban, válogatha-
tunk a kézműves termékek, ékszerek és egyéb vásárfiák között, éhsé-
günket pedig az ilyenkor megszokott ételekkel csillapíthatjuk. 

Tavaly nagy sikert aratott az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 
édességkészítő versenye, így idén újra megkóstolhatjuk a sütés nélkül 
helyben készülő finomságokat. Az ízélmény garantált, a kreativitás-
nak pedig csak az alkotók fantáziája szabhat határt. 

A nyári Kockajáték-tábor előfutáraként lesz Lego-sátor, és a fő-
épület melletti babajátszószobában a picik sem fognak unatkozni.

Ê Puskás attila

strAndFoci- és FÜvEsPáLyA-AvAtó
A Bókay-kertben a gyermeknapon avatják fel az új 
strandfocipályát és a felújított füves pályát. A tervek 
szerint a hangulatos homokos pályán a strandlab-
darúgó-válogatott tagjai tartanak bemutatót, de a 
nagyközönség is kipróbálhatja ezt a nem is olyan 
könnyű sportágat. A füves pályán a városgazda 
Akadémia csapatainak mérkőzésein szurkolhatunk a 
focistalányoknak és -fiúknak.

a Bókay-kertben

19.00   SUGARLOAF  
koncert 

2015/05/31
program

10.00  Megnyitó
10.15   Városgazda Utánpótlás Akadémia  

aerobik bemutatója

13.00   Városgazda Utánpótlás Akadémia  
thai box és ökölvívás bemutatója

15.20   Városgazda Utánpótlás Akadémia  
kyokushin karate bemutatója

10.30   Hahota Gyermek Színház 
- Csizmás Kandúr

12.00   Gryllus Vilmos

15.00  Gyermek Zumba

14.00  Apacuka zenekar

15.35  J.C.D.W.

16.20  Judó bemutató
15.50  PL.Team Dance Stúdió

17.00  Park Aerobic 
17.30  Lala bohóc

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

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

IMRE IS A 
GyEREKEKÉ LESZ
A pestszentimrei gyerekek sem maradnak helyi 
mulatság nélkül május 31-én. A gyermeknapi prog-
ramok behálózzák a városrész központi helyszí-
neit, de a programok „bázisa” a hősök terén lévő 
játszótér lesz. 

A gyerekek az ugrálóvárban és a trambulinon vezethetik le fö-
lös energiáikat. Ezenkívül ügyességi játékokban mérhetik össze 
a tudásukat, és eldönthetik, hogy kinek áll jobban az arcfestés 
eredménye, a színes állati vagy egyéb maszk. A kézműves fog-
lalkozáson apunak, anyunak is lehet egy kedves kis ajándékot 
készíteni. Az állatbarátokat pedig pónilovaglásra invitálják a 
Nemes és az Ady Endre utca sarkán lévő üres telken.

A pestszentimrei nyárindítónak is tekinthető gyereknapon 
a játszótérnél találkozhatunk a lufihajtogató bohóccal, a Pin-
tér Kálmán szakrendelő mögött pedig a tűzoltók és a rendőrök 
mutatják be a gyerekek számára mindig érdekes járműveiket, 
felszerelésüket. Az aszfaltrajzversenyt sem lehet sohasem meg-
unni, a színes krétákkal nemcsak a gyermekeink, hanem an-
nak idején mi magunk és még korábban talán már a szüleink 
is szívesen díszítették a város betondzsungelét.

Tizenegy órakor az Utcazenebona-sorozat keretében 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola ifjúsági vonószenekara és 
csellóegyüttese ad koncertet a Hősök terén. Újdonságként be-
mutatkozik a gyermeknapon a pestszentimrei könyvtár is, hi-
szen könyvet olvasni még ebben a számítógépekkel, internettel 
elkényeztetett világban is fontos, sőt most lenne csak igazán 
az.

Tíztől kettőig talán nem is lesz elég idő arra, hogy végigjár-
juk a gazdag program minden állomását, de az biztos, hogy az 
óvodásoktól kezdve minden korosztály talál magának érdekes 
elfoglaltságot. 

Ê Puskás

KoszorÚzás és doMBorMű-AvAtás
Május 31-én (vasárnap) 10.30-kor tartják a 
hősök napja tiszteletére szervezett koszorúzási 
ünnepséget a pestszentimrei hősök terén. ne-
gyedik alkalommal róják le a kegyeletünket azok 
előtt a távolban elesett, illetve a „hátországban” 
áldozattá vált imreiek emléke előtt, akik életü-
ket áldozták a háborúk alatt.
A koszorúzást követően leleplezik a Pintér Kál-
mánt ábrázoló domborművet a róla elnevezett 
szakrendelő falán, amelyet halálának 75. év-
fordulójára készített a kerületben élő záhorzik 
nándor szobrászművész. ugyanitt 11 órától 
„utcazenebona” címmel a PiK szervezésében 
hangversenyt rendeznek.
Minden érdeklődőt és megemlékezőt szeretet-
tel hív és vár a dr. széky Endre Pestszentimre 
történeti társaság.

ZENE, TáNC ÉS VáSáRI FORGATAG
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11A nemzeti összetartozás napján emlékezzünk közösen! Programajánló

Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Május 28. 17 óra: TAMA 
– Reusch Piroska író-költő 
irodalmi műsora
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.
Zumbatanfolyam kedden 
és csütörtökön 18 órától 
Czéh Beáta vezetésével. 
Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom.
Callanetics (női zsírégető 
torna) kedden és 
csütörtökön 19 órától. 
Vezeti: Székely Ferencné, 
Klári. Részvételi díj: 700 Ft/
alkalom, bérlet: 4600 Ft/8 
alkalom. 
A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
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
Június 13. 9 óra: Szenior 
kézilabda-bajnokság a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
szervezésében

PEstszEntiMrEi
sPortKAstéLy

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 29. 8 óra: 
Néptáncgála a Vörösmarty 
iskola szervezésében
Június 6–7. 10 órától: 
Vasvári Pál Napok

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
Június 2. 17 óra: Író-olvasó 
találkozó – Téglás-Hajós 
Éva Rózsák és tövisek című 

könyvének bemutatója
Június 3. 17 óra: 
Társasjátékklub
Június 8. 13 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Június 10. 17 óra: Izgő-
mozgó klub. Téma: Nyár 
és víz.
Június 11. 17 óra: A Sugár 
úti palotától az Operaházig 
– Darvassi Andrea előadása
A Galéria 18 
kiállítóteremben június 
elejéig Pannai Margit és 
Takács Zsóka tűzzománcai 
és festményei, június 9-től 
Katulicz László festményei 
és grafikái tekinthetők meg.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
Június 15-től életbe lép 
a nyári nyitva tartásunk. 
Eszerint hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 13–19 
óráig, kedden és pénteken 
9–14 óráig tartunk nyitva. 
Szombaton és vasárnap 
zárva tartunk.

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.
hu
Május 29. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja. Téma: 
Milyen könyvet vigyünk 
magunkkal?
Június 4. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Június 12. 16 óra: Ötletklub

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.
hu
Május 29. 17 óra: Kirakózik 
a család, a legkisebbektől a 
legnagyobbakig.
Május 31-én 10 órától a 
Hősök terén, a gyermeknapi 
rendezvényen várjuk 
olvasóinkat.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 28. 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
Június 4. 17 óra: a kőszegi 
művészek kiállításának 
megnyitója
Június 5. 19 óra: Pillangók 
– az Art’Z-Más és a Figurák 
Színjátszó Társulat közös 
produkciója
Június 6. 15 óra: 
Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Június 7. 10 óra: Lakótelepi 
gyermeknap, ingyenes 
programokkal
Június 7. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 10. 18.45: Zumba 
Nikivel
Június 13. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Június 13. 19 óra: Érző 
lelkek – a Figurák Társulat 
színházi előadásának 
nyilvános főpróbája
Június 14. 19 óra: Érző 
lelkek – a Figurák Társulat 
előadása
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
Mesék, mackók, mesterek 
– a hétköznapi tárgyak 
mesés világa címmel 
kiállítás nyílt a KÖKI 
Terminál II. emeletén, a 
253-as üzlethelyiségben. A 
kiállítás ideje alatt Zorkóczy 
Éva babái, Bartos Ildikó 
mackói, Gazdik Mária 
kézzel horgolt mesefigurái 
és Zsolnai Mihály fafaragó 
alkotásai is megtekinthetők. 
Nyitva tartás: keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra 
között. A részletekről a 
gyűjtemény honlapján 
található tájékoztatás.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 

MÚzEuMsAroK 
KiáLLítótErEM

Szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
A június 20-i múzeumok 
éjszakájára karszalagok 
vásárolhatók elővételben a 
kiállítóterem nyitvatartási 
idejében.
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
Május 30. 15 óra: Legyünk 
hűek az örökséghez – 
urbitális séta a Tomory 
Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény, 
valamint a Települési 
Értéktár Bizottság közös 
szervezésében. Vezeti: 
Heilauf Zsuzsanna 
történész, muzeológus. 
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 30. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
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.
Június 2. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Részben 
az egész címmel Gáspár 
Szilvia előadása. Részvételi 
díj: 400 Ft.
Június 5-én: 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.
Június 5. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután régi idők 
ismerős dallamaival. A 
részvétel ingyenes.
Június 5. 17 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Június 8. 17 óra: 
KRESZ-tanfolyam 
indul. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Június 13. 10 óra: 
Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Június 13. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Június 14. 11 óra: 
Utcazenebona – népzenei 
koncert a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola 
népzene tanszakának 
közreműködésével. A 
részvétel ingyenes, a 
programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.
Kéthetente csütörtökön 
17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás.
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.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Június 11. 18 óra: Nemzeti 
estek. Téma: Trianon okai 
és következményei – 95 
éve csonkolva a haza. 
Meghívott előadó: Raffay 
Ernő történész.

BAL 18
üllői út 337. 

Június 15. 17.30: 
Közéleti kávézó. Téma: 
Akadályok és lehetőségek, 
avagy az MSZP és a 
szociáldemokrácia esélyei. 
Meghívott vendég: Hiller 
István, az Országgyűlés 
alelnöke. Házigazda: 
Szaniszló Sándor fővárosi 
képviselő.

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: 60 000 Ft/
fő, amely tartalmazza a 
közlekedés, a szállás és a 
félpanziós ellátás költségeit. 

trianonra 
emlékezünk
A magyarság közösségtudatának megerősítését szol-
gálja a nemzeti összetartozás napja. A trianoni szerző-
dés keserű emléke mellett a június 4-i megemlékezés 
új tartalommal is megtelt az utóbbi években. Ezen a 
napon az anyaországi és a határokon túli magyarság 
közös jövőjének lehetőségeire is gondolunk.

– Az önkormányzat vezetése elkötelezett a határon túli magyarság 
sorsa iránt. Büszkék vagyunk arra, hogy több magyarlakta telepü-
léssel is testvérvárosi kapcsolatban állunk. A jövőben is törekszünk 
ilyen kapcsolatok létesítésére, már tervezzük egy kárpátaljai tele-
püléssel is az együttműködést. Ennek jegyében is fontos a trianoni 
megemlékezés, hogy jelezzük a határainkon túl élő honfitársaink-
nak: hozzánk tartoznak – mondta Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter.

A XVIII. kerületi önkormányzat június 4-én 16 órakor a Hargita 
téren, a Fadrusz-keresztnél tartja az ünnepségét. A kereszt elmúlt 
években folyamatosan megújuló környéke, a méltóságteljes 56-os 
emlékmű és a parkosított környezet méltó helyet ad a megemléke-
zésnek.

Maga a Fadrusz-kereszt egyébként a nemzeti összetartozás egyik 
régi szimbóluma. Alkotója, Fadrusz János szobrászművész 39 éve-
sen, 1892-ben készítette, és társulati nagydíjat nyert vele a Műcsar-
nok téli tárlatán. A kereszt elkészítése nem volt zökkenőmentes. 
Fadrusz ugyanis egy piaci akrobatát szerződtetett modellnek, és 
hogy a test anatómiáját tökéletesen tudja tanulmányozni, felkötöz-
tette őt a keresztre. Az idős alkoholista artista azonban delírium-
ba zuhant munka közben, és ápolásra szorult. Más modellt nem 
találván, a szobrász saját magát feszíttette fel a keresztre, akárcsak 
Munkácsy Mihály a Golgota vázlatának készítésekor. A meglehe-
tősen radikális módszer Fadrusznak is sikert hozott, ugyanis azon 
túl, hogy a Műcsarnok kiállításán elnyerte élete első komoly díját, 
sorra kapta a megbízásokat, a Fadrusz-keresztet pedig egyre több 
magyarországi városban másoltatták le és állították fel. Ma Buda-
pesten kívül többek között Szegeden és Pozsonyban látható.

Ê P. a.

válogass 
lendületben!

 
Közeledik a tanév vége, eljön végre a nyár. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy megtorpan a kerületi ingye-
nes lakossági sportprogram, a Lendületbe hozzuk! Az 
alábbiakban a júniusi kínálatot olvashatják. éljenek a 
lehetőséggel, mozogjanak, sportoljanak!

 
Felnőtt úszásoktatás – Időpontok: június 3., 7., 10.
Szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában (Nemes 
u. 56–60.), vasárnaponként 9 és 10 óra között a Park uszodában 
(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.).
Információ: 06-20-23-23-823 (Új belépők előzetes bejelentkezése 
szükséges!)
Futópont – Időpontok: június 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30. 17 
órától. Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 06-20-225-5462
nordic walking – Időpontok: június 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 
25., 29. Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától.
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.).
Edző: Schwarz Mária, 06-30-961-7731
Önvédelmi edzések – Időpontok: június 7., 14., 21., 28. 10-től 11 
óráig. Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-5992
Jóga – Időpontok: június 7., 14., 21., 28. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.).                                        
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546
Kondicionáló torna – Időpontok: június 1., 8., 15., 22., 29. 17 
órától. Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 06-70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
zumba – Időpontok: június 5., 12., 19., 26. 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
Kerékpáros túra – Időpont: június 27.
Gyülekező: Béke tér, 9 óra. Úti cél: csepeli körtúra
Információ: Ladoniczki Ferenc, 06-30-864-5736,  
e-mail: ladoniczkiferenc@gmail.com

gyermeknap
Június 7-én (vasárnap) egész napos gyermeknapi kavalkád várja a 
családokat a Kondor Béla Közösségi Ház előtti téren. A program 
részeként kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, trambulin, 
valamint pónilovaglás és dodzsemezési lehetőség is lesz. A program 
ingyenes, minden családot szeretettel várunk!
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Mesék, mackók, 
mesterek
Ezzel a címmel nyílik meg a KÖKi ter-
minálban a tomory Lajos Pedagógiai 
és helytörténeti gyűjtemény legújabb 
időszaki kiállítása, amely hétköznapi 
és muzeális értékű tárgyakat egyaránt 
felsorakoztat e kedves témakörökben. 

Hol élnek a játékmackók? Hányféle régi haszná-
lati tárggyal találkozhatunk a mesékben, a köz-
mondásokban? Milyen szépséges tárgyak szü-
lethetnek igazi mesterek keze alatt? Mindezekre 
a kérdésekre a gyermekek és a felnőttek is vá-
laszt kaphatnak ezen a „játékos” kiállításon.

Mint egy igazi mesekönyvben, a kiállítás is 
hét fejezetre tagolódik: bepillanthatunk a fafa-
ragó műhelybe, majd az ünneplőbe öltözött ba-
bák átvezetnek a „mesés” néprajzi tárgyakhoz, 
ahonnan az erdő- és városlakó játékmackók, a 
mesefigurák, a varázslatos fafaragások világá-
ba juthatnak el a látogatók. Amikor kilépnek a 
teremből, ne hagyják ki a külső kirakatban be-
rendezett fonó- és babakészítő műhelyt sem.

A régi használati tárgyak – amelyek gya-
kori szereplői a meséknek – mellett két népi 
iparművész alkotásait: Zorkóczy Éva aprólékos 
munkával készített babáit és Zsolnai Mihály 
varázslatos fafaragásait, valamint Bartos Ildikó 
nagy gondossággal gyűjtött mackóit és Gazdik 
Mária sok éven át készített horgolt mesefiguráit 
láthatják az érdeklődők május 29-től június 29-
ig a KÖKI Terminál (1191 Vak Bottyán u. 75. 
) II. emeletén, az éttermek közelében lévő 253. 
számú kiállítóteremben.

Nyitva tartás keddtől szombatig 10–18 óra 
között. Kérjük, hogy a vasárnapi nyitva tartás-
ról tájékozódjanak a muzeum18ker.hu honla-
pon.

Múzeumi majális
A Magyar nemzeti Múzeum 20. alkalom-
mal rendezte meg idén május 16. és 17. 
között a Múzeumok Majálisát. A 20/20 – 
A tegnap történelme, a jövő embere té-
makörben 20 neves kerületi hírességet 
ismerhetett meg a közönség.

Sok-sok érdeklődő fordult meg a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiállí-
tásán a 20. Múzeumok Majálisán. A Múzeum-
kertben több mint száz magyarországi múzeum 
mellett a gyűjtemény tizedik alkalommal kép-
viselte a kerületünket. 

– Az idei programra a kerületi Kossuth tér-
hez kapcsolódó aktuális kiállításunk tablóiból 
válogattunk, és a feladatok nagy része is erre 
épült. A kisebbeknek színezőket készítettünk, 
a nagyobbak rejtvényt oldhattak meg, és felfe-
dezhették, hogy mi hol található a Kossuth té-
ren. A legnagyobb népszerűségnek azonban a 
húsz pestszentlőrinci híresség érdeklődési körét 
bemutató kerék örvendett. Ennél a feladatnál 
egy, a keréken található képkivágatot kellett vá-
lasztani, aminek a beazonosításával egy neves 
kerületi személy életével ismerkedhettek meg a 
látogatók – mondta Péter Réka muzeológus.

Elmondása szerint a programok összehoz-
ták a családokat, amelyek szívesen oldották 
meg közösen a feladatokat. A közönség meg-
oszlása pedig nem csak korosztályi volt, hi-
szen volt olyan, aki azt sem tudta, merre talál-
ható a XVIII. kerület, miközben más nagyon 
örült, hogy végre megtalálta a sátrak között a 
kitelepült helytörténeti gyűjteményét.

– Ezen a rendezvényen elég széles közön-
ségnek mutatkozhattunk be, ami később a 
Múzeumsarok kiállítóterem és főként a hon-
lap látogatottságán fog meglátszani. Emellett 
ilyenkor van lehetőség a kiadványaink árusí-
tására és a közelgő programoknak, például a 
június végi Múzeumok Éjszakájának a népsze-
rűsítésére, amikor többek közt gyerekfoglal-
kozásokkal és gyógyvízkóstolóval várjuk majd 
az érdeklődőket.

Ê csernai m. 

Lakótelepeink, 
templomaink 
mindennapjai
Legyünk hűek az örökséghez! – ezzel a 
szlogennel rendeznek évről évre város-
történeti sétát a kerületben. A követke-
ző alkalom május 30-án lesz, témája a 
havanna- és a szent Lőrinc-lakótelep 
kulturális öröksége.

Az Urbitális majális országos programsorozatá-
ba illeszkedően szervezte meg néhány évvel ez-
előtt első ízben – a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatásá-
val – Kardos Gábor, a XVIII. kerületi Kulturá-
lis Értéktár Bizottság elnöke azt a helytörténeti 
sétát, amelynek az volt a célja, hogy felhívja a 
kerületi lakosok figyelmét Pestszentlőrinc épí-
tett örökségére. A sikeren felbuzdulva a Heilauf 
Zsuzsannának, a Tomory-gyűjtemény vezetőjé-
nek szakmai irányításával tartott sétákat most 
már évi két alkalommal – májusban és szeptem-
berben – rendezik meg más-más tematikával. 

Május 30-án a kerület két lakótelepe, a Ha-
vanna- 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 katoli-
kus és az unitárius templom, valamint a Szent 
Lőrinc-lakótelep szabadtéri műalkotásainak 
megtekintése szerepel. A sétára mindenkit sze-
retettel várnak.

A tervek szerint az őszi programban 
Pestszentimrére látogatnak el a kerületi értékek 
iránt érdeklődők.

Ê K. gy.

ünnepelt 
a Robogó ovi
születésnapi ünnepséget tartottak 
május 23-án a havanna-lakótelepen 
lévő robogó óvodában, ugyanis az in-
tézmény 35 évvel ezelőtt nyílt meg. A 
játékkal és énekléssel eltöltött vidám 
délelőtt csúcspontja természetesen a 
torták érkezése volt. 

A gyerekek az óvónőkkel közösen elfújták a 
szülinapi gyertyákat, majd az ajándékba kapott 
buborékfújók segítségével pillanatok alatt szappan-
buborékok százai lepték el az óvoda tornaszobáját.

Galgóczy Zoltán alpolgármester rövid köszön-
tőt mondott, majd átadta az önkormányzat aján-
dékát, egy erre az alkalomra készített faliórát.

– Jó volt látni a gyerekek örömét ezen az 
ünnepnapon. Büszkék vagyunk a Robogó óvo-
dában folyó nevelőmunkára, az itt dolgozók 
elkötelezettségére – mondta az alpolgármester, 
majd úgy fogalmazott, hogy a 35 év egy óvoda 
életében már a középső csoportnak felel meg. – 
Az ajándék óra ezt, az eddig eltelt három és fél 
évtizedet szimbolizálja.

Az óvoda nevelési programjában kiemelt 
szerepet kap a biztonságos közlekedés oktatá-
sa. Dóczy Ildikó intézményvezető hangsúlyozta, 
hogy a lakótelepi környezetben különösen fon-
tos, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan kell 
szabályosan közlekedni.

– Egy lakótelepen már az általános iskola első 
osztályosai közül is sokan egyedül indulnak el az 
iskolába, vagy mennek onnan haza. Ezt mi azzal 
segítjük, hogy mire a gyerekek iskoláskorba ér-
nek, addigra már a legfőbb szabályokat ismerve, 
biztonságosan közlekedjenek.

A Robogó óvoda az integrált neveléssel 
ugyancsak kiemelten foglalkozik. A 132 gyerek 
között akadnak mozgáskorlátozott és cukorbe-
teg csemeték is. 

– A kollégák rendszeres továbbképzésen vesz-
nek részt, hogy el tudják látni ezeket a gyereke-
ket, akiket ugyanúgy nevelünk, mint a többieket. 
A saját állapotuknak megfelelő mértékben, de 
ugyanazt kell nekik is csinálniuk, mint a többi 
gyereknek, akik nagyon kedvesen, befogadóan 
állnak hozzájuk. Amikor egy mozgássérült gye-
rek érkezik hozzánk, akkor a többieket felkészít-
jük erre. Jelenleg hat ilyen kis óvodásunk van. A 
lényeg az, hogy a kicsik megtanulják, mikor és 
milyen mértékben kell segíteni a társuknak, és 
hogy ez a segítség természetes legyen – mondta 
Dóczy Ildikó.

Ê P. a.

Egy fesztiválon természetes, hogy díjazzák a leg-
jobbakat, de amint azt Ughy Attila polgármester 
a május 22-i megnyitón hangsúlyozta, a lényeg 
mégiscsak a játék öröme.

– A fiatalok számára fontos egy ilyen erőpróba, 
mert felkészít későbbi élethelyzetekre. A szerep 
szövegének, a színpadi mozgásnak a megtanulása 
egyrészt önbizalmat ad, másrészt jó értelemben 
segít levetkőzni bizonyos gátlásokat. Ezenfelül én 
úgy hiszem, hogy bármilyen pályára készüljenek 
is a gyerekek, az irodalom szeretete nélkül nehéz 
teljes életet élni.

Dr. Grünvald Mária, a fesztivál főszervezője, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Felnőttek Gimná-
ziuma és Továbbképző Központjának a vezetője 
elmondta, hogy a kerületi iskolákon kívül számos 
vidéki városból is évek óta rendszeresen érkeznek 
amatőr színjátszó csoportok.

– Visszatérő résztvevőink vannak többek kö-

zött Miskolcról, Székesfehérvárról, de jöttek ál-
talános iskolások Adonyból is. Természetesen a 
XVIII. kerületiek sem maradnak ki, a Kastély-
dombi, a Gulner és a Csontváry általános iskola 
tanulói is a rendszeres fellépők közé tartoznak.

A pénteki nyitónapon öt színdarabot és 28 
rövidfilmet mutattak be, s a zsűri szombaton to-
vábbi 13 színdarabot értékelt. Dóka Péter, a Móra 
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztője több 
mint tíz éve vesz részt a zsűri elnökeként ezen a 
kulturális rendezvényen.

– Igyekszünk minden alkotásban megkeresni 
a jót. A színpadi produkcióknál azt is figyelembe 
kell vennünk, hogy negyedikes vagy éppen nyol-
cadikos gyerekek előadását nézzük. A díjazáskor 
pedig arra törekszünk, hogy minél több szem-
pont alapján, de valóban a legjobbakat jutalmaz-
zuk – mondta. 

Ê P. a.

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet alsó ta-
gozatos tehetséggondozó szaktanácsadója, 
Patakfalvi Attiláné évek óta állít össze olyan 
rajzpályázatokat, amelyek révén a kisiskolások 
kibontakoztathatják a kreativitásukat, tehetségü-
ket, és kiélhetik az alkotóvágyukat. A beérkezett 
pályamunkákból minden évben színvonalas ki-
adványt készítenek, így gyönyörködhettünk már 
a kisdiákok tájképeiben, olvashattuk a verseiket, 
és mulathattunk a tanítóikról szóló történetei-
ken is. Ebben a tanévben Az én édesanyám című 
pályázatra az első és második osztályos tanulók-
tól rajzokat, a harmadik és negyedik évfolyamo-
soktól fogalmazást és rajzillusztrációkat vártak, 
amelyekben a diákok bemutatják az édesanyju-
kat, az iránta érzett szeretetüket, a szülő-gyer-
mek kapcsolatot.

A szakértő zsűrinek nem volt könnyű dolga, 
hiszen E. Kottek Péter és Frömmel Gyula festő-

művésznek, valamint Nádasdi Mihály szobrász-
művésznek csaknem 500 remek alkotás közül 
kellett kiválasztania a legjobbakat. Így talán nem 
meglepő, hogy számos helyen holtverseny ala-
kult ki. Az elsősök között Tóth Korina és Varga 
Renáta, a Kassa Utcai általános Iskola, valamint 
Várhelyi Viktória, a Kondor Béla általános Isko-
la diákja ért el első helyezést. A második évfo-
lyamon Szőnyi Csilla Andrea, a Táncsics Német 
Nemzetiségi általános Iskola tanulója lett az első 
helyezett. A Brassó Utcai általános Iskolából 
Ecker Zsuzsanna Eszter harmadikos és Ecker Pé-
ter negyedikes tanuló kiemelt különdíjban része-
sült. A díjakat Galgóczy Zoltán alpolgármester 
közreműködésével adták át.

A kiadvány a TáMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 
Köznevelés az iskolában című pályázat keretében és 
az önkormányzat támogatásával jelenhetett meg.

Ê cs. m. 

A játék öröme a fesztivál
Önfeledt játék, sok vidám perc és nevetés jellemezte a gyermek és ifjúsági Művé-
szeti találkozók keretében huszadik alkalommal megrendezett országos amatőr 
színjátszó és diákfilmfesztivált. A rózsa Művelődési ház színházterme méltó kör-
nyezetet adott a fantáziadús alkotásoknak, mesedaraboknak és rövidfilmeknek.

Anya csak egy van
Önkifejezésre és alkotásra bátorította a Pedagógiai intézet a kerületi kisdiáko-
kat. A rajzpályázat eredményeit május 21-én hirdették ki a Kondor Béla Közösségi 
házban. 
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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 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 Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n varrógéP JavÍtáS ottHonáBan. tel :283-7282

n 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 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 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 rEdŐny alumínium -  műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! Reluxa, szalagfüggöny, 
MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben. INGYENES felmérés a 
kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029

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 (01006404)

n FrAnciA nyelv tanítása, korrepetálás és társalgás minden szinten a 18. kerületben. 
Érdeklődés: 30/7381-932.

 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 Könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező, ambiciózus könyvelő munkatársat keres XVIII. 

kerületi, nem dohányzó munkahelyre azonnali belépéssel. Jelentkezés: konyvelo63@gmail.com

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.

 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!

 KiránduLás
n Xviii. ker. szentlőrinci Ltp. nyugdíjas Klub 2015 június 17-18-án két napos 

kirándulást szervez Szeged – Ópusztaszer -re. utazás vasúton gyorsvonattal. Minden nyugdíjas 
társunk jelentkezését várjuk. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-
6803. sz. telefonon.

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

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 

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
a követk :

/ SEGÉDMUNKÁS

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés
Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés

szakmunkás bizonyítvány mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás 
jogosítvány.

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

i pozícióba, a éptípusokra keresünk munkatársakat:
- 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 

-s végzettség megléte alapelvárás.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

MELEGBURKOLÓ
munkatársat keresünk az alábbi munkák elvégzésére:

laminált parketta anyagú burkolatok készítésére, javítására.
Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

PÁLYAGONDNOK

továbbá a kistraktor adaptereinek kezeléséhez - OKJ-s
bizonyítvánnyal.

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

TEHERGÉPKOCSI-
Tehergépkocsi-

szállítása,
részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele,

,
, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 

megbízható munkavégzés
, i (kivéve targonca) OKJ-s végzettség 

(Kcr)
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Tehergépkocsi-

VARRODAI MUNKATÁRS
Varrodai munkatárs pozícióba keresünk munkavállalókat.

Feladatok: munkaruha készítés, ,
kapcsolattartás az ügyfelekkel

Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés,

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Varrodai munkatárs”!

KERTÉSZ

valamint az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok ellátására.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.

Csillagház, 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 59. 
Bejelentkezés telefonon: +36-70-403-3235

10%
kedvezmény a hirdetés

felmutatójának!
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PESTSZENTIMREI BOLHAPIAC 
2015. 06. 14-én 10–15 óráig 

a SPORTKASTÉLY parkolóban ELADÓKAT – VEVŐKET  
várunk, Árusítás ingyenes.

Előzetes regisztráció: Ujvári Jutka biztosító iroda. 
1188 Bp. Nemes u. 15, Tel.: 291-0389

EGYÜTT PESTSZENTIMRÉÉRT EGYESÜLET
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14 sPort Emberhátrányban szerzett pontot a SZAC Pestszentimrén

PuSKáS attIla   

Kiegyenlített játékot hozott az 
első félóra, majd egy kiállítás 
megváltoztatta a mérkőzés ké-
pét…

gól  
és PIros lAP
Az első helyzetecskék a hazaiak 
előtt adódtak, a 10. perc kör-
nyékén néhány szögletük jelen-
tett veszélyt. Az első komoly 
lehetőség a lőrincieké volt, a 17. 
percben egy jobboldali szögletet 
Jordáki fejelt kevéssel a jobb fel-
ső sarok mellé. A 24. percben ve-
zetést szerzett a PSK: balról ér-
kezett a beívelés, a játékos-edző 
Felföldi mintegy hét méterről 
kapura fejelt, a labda pedig egy 
védő vállán megpattanva a jobb 
felső sarokba hullott. 1-0.

Elérkezett az első félóra vége, 
és a SZAC tíz főre fogyatkozott. 
Niczmann felrúgta Lovasst, és 
miután tíz perccel korábban 
szándékos kezezésért már ka-
pott sárga lapot, a lőrinci közép-
pályás mehetett az öltözőbe. Az 

emberhátrány ellenére mezőny-
ben továbbra is jól futballozott 
a SZAC, és főleg szögletek révén 
sikerült a kapu elé szorítaniuk 
az imreieket.

KImArAdt 
helyzeteK
A szünet után több lehetősége 
volt a hazai csapatnak. Egry zic-
cerénél nagyot védett Mészáros, 
Markó gólját les címén érvény-
telenítette Tihanyi játékvezető, 
majd Felföldi mehetett egyedül 
kapura, ám a lövése centikkel a 
léc fölött zúgott el. A 75. perc-
ben Egry két lépésről találta te-
libe a felső lécet.

A végjátékban megbosszul-
ta magát a sok kihagyott imrei 
helyzet. Mészáros kapus ápolása 
miatt a játékvezető öt perc hosz-
szabbítást jelzett. A 94. percben 
egy vendégjátékos a földön ma-
radt a hazai 16-os környékén, 
Markó semleges területre, előre 
ívelte a labdát, ami így játékban 
maradt, és Mészáros az idő-
közben talpra álló csapattársat 
indította. Lökés, szabadrúgás, 

kezezés a sorfalban, 11-es, ódor 
berúgta: 1-1.

Parázs vége lett a mérkőzés-
nek, amelynek színvonala ösz-
szességében meghaladta a BLSZ 
II. osztályban elvárhatót.

bIzAKodó edzőK 
Felföldi Csaba, a PSK játékos-edző-
je érthetően nem volt elégedett.

– álmosan kezdtünk, me-
zőnyben fölénk kerekedett a 
SZAC, mégis nekünk volt két 
lehetőségünk. Sikerült megsze-
rezni a vezetést, emberelőnybe 
kerültünk, de a szünet után saj-
nos nem tudtunk élni a gólhely-
zeteinkkel. A végén hibáztunk, 
mert nem ki-, hanem csak előre-
rúgtuk a labdát, amit egyébként 
vissza kellett volna kapnunk. A 
11-esnél a kezem a testem előtt 
volt, nem mozdítottam a labda 
felé.

A hazai gól szerzője úgy véli, 
jó úton jár a csapata, és a követ-
kező szezonban szeretnének a 
bajnoki címért küzdeni.

– Vegyes volt ez a szezon, de 
elkezdtünk építkezni. A srácok 
kezdik érezni az általam elvárt 
stílust, a stabil védekezésből 
induló, sok passzra épülő tá-
madójátékot. Kezd kialakulni a 
csapat magja, és néhány új érke-
zővel kiegészülve jövőre sikere-
sen küzdhetünk majd a bajnoki 
címért.

Maráczi János, a SZAC veze-
tőedzője röviden értékelt:

– Jól kezdtünk, többet volt 
nálunk a labda, de kaptunk egy 

szerencsétlen gólt. Tíz emberrel 
is voltak helyzeteink, de hát-
rányban nem tudtuk megakadá-
lyozni az ellenfél kontráit. Ezen 
a szinten jó volt a mérkőzés, és 
ez mindkét csapatot dicséri.

A szakember szerint felemás-
ra sikeredett a szezon.

– Ez a mi hibánk is, mert 
voltak meccsek, amelyeken job-
ban játszottunk az ellenfélnél, 
de gólokban ez nem mutatko-
zott meg. A feljutás is benne 
volt a csapatban, de nem tudtam 
kihozni a srácokból, mert sérü-
lések is hátráltattak minket. A 
stílusunk alakul, bízom benne, 
hogy a jövőben nagyobb sikere-
ket is elérhetünk.

A döntetlennel a SZAC maradt 
a 6., a PSK pedig a 9. helyen áll.

BLSZ 2. osztály, 27. forduló
Pestszentimrei SK–1908 SZAC 

KSE 1-1 (1-0)
PSK-sporttelep, 100 néző.

szoMorÚ végJátéK
A mérkőzést követően 
magukról megfeledke-
zett szurkolók bot-
rányt okoztak, s ezért 
a PsK elnöke levélben 
kért elnézést a szAc 
vezetőitől és a sértet-
tektől. Mindkét klub 
megerősítette, hogy a 
jövőben határozottab-
ban lép fel a sport-
szerűtlenségekkel 
szemben.

sosE LássunK rosszABB KErÜLEti dErBit

rangadó 
a JaváBól

� A tabellán elfoglalt helyezések alapján 
és presztízsből is érdekesnek ígérkezett 
a Pestszentimrei sK és az 1908 szAc 

Kse rangadója. A lőrinciek az élmezőny 
végén kapaszkodnak, míg az imrei együttes 
stabilan áll a középmezőnyben. A PsK-pályára 
kilátogatók nem is csalódtak a derbiben.

rangadóhoz méltó izgalmakat hozott az összecsapás, a SZac az utolsó pillanatban egyenlített ki

SZáZAK 
A LŐRINCI 
TÚRáN

 
A jó idő is az esemény mellé állt, így aztán minden-
ki jókedvűen várta május 17-én, vasárnap reggel a 
harmadik alkalommal megrendezett Pestszentlőrinci 
túrák elnevezésű kerékpáros, futó és gyalogos telje-
sítménytúrát, amelyen háromszáznál többen indultak 
két keréken vagy éppenséggel két lábon.

 

A rajt és a cél között nem volt óriási a távolság, mondhatnánk, 
semmi, mert az indítás és a befutó színhelye megegyezett, a 
szemeretelepi vasútállomásnál volt. ám ami közte történt, az 
nem jelentett mindig könnyed időtöltést a vállalkozó kedvűek-
nek.

A nap során mindenki megtalálhatta a számára legkedve-
zőbb távot.

A 11 kilométeres családi táv a kerület utcáin haladt végig, 
nagy érdeklődés közepette. Apukák, anyukák, gyerkőcök ülték 
meg a drótszamarat, kellemesen tekerve a lőrinci tavaszban.

Az 55 kilométeres távot választók Vecsés és Gyál érintésével 
ócsára kerekeztek, ahol a templom melletti téren frissítő várta a 
„vándorokat”. Utána ugyanazon az útvonalon jutottak vissza a 
szemeretelepi célba.

A bátrak, az edzésben lévők 74 kilométeres távot is teljesít-
hettek, nem mellesleg 150 méteres szintemelkedéssel. Ők Vecsés, 
Gyál, ócsa, Gyömrő, Maglód, Ecser és újra Vecsés érintésével 
jutottak vissza a célba, nem mindig mosolygósan, de sikerél-
ménnyel telve, hiszen 74 ezer méter mégiscsak 74 ezer méter…

A rendezők szerint meglepő, ám örömteli módon rengetegen 
választották a gyaloglást. A 10-12 kilométeres távot kellemesen 
sétálva, jó hangulatban, a mozgás örömét élvezve tették meg a 
résztvevők a Halmi-erdőt érintve. Duatlonban is lehetett indul-
ni, ami egy gyalogos és egy választott kerékpáros távot jelentett.

A célba érkezéskor valamennyi induló zsíros kenyeret kapott, 
sőt egy kitűzőt és oklevelet is, hogy megőrizzék a nap emlékét.

Ê róth

ELégEdEtt szErvEzŐ
A mozgalmas nap végén elégedetten nyilatko-
zott a főszervező Ladoniczki Ferenc, a Fezosport 
turista Egyesület vezetője.
– Az indulók létszáma elérte a 350-et, ez jóval 
több, mint amennyit vártunk. Kalapot illik emelni 
valamennyiük előtt, ám a legnagyobb főhajtás 
Körmöczy zoltánt, a Fezosport turista Egyesület 
sportemberét illeti, aki futva teljesített 55 
kilométert. Összességében azt mondhatom a 
Pestszentlőrinci túrák mai napja után, hogy soha 
rosszabbat.  

CSINOS 
LáNyOK A 
GLORIETTBEN
sokan mentek el a gloriett sE tornacsarnokába, hogy 
megnézzék és végigtapsolják a ritmikus gimnasztiká-
zók budapesti regionális diákolimpiáját. 

Az április utolsó hétvégéjén, 23. és 25. között megtartott ren-
dezvénynek a Gloriett Sportiskolai általános Iskola adott mél-
tó, igazi versenykörülményeket kínáló helyszínt. A Gloriett SE a 
megalakulása óta először bonyolította le a versenyt, s a vendégek 
véleménye szerint nagy sikerrel, hibátlanul. A szervezésből az 
iskola dolgozói és az egyesület tagjai egyaránt kivették a részü-
ket, és rajtuk kívül lelkes segítők voltak a szülők és a tanulók 
is. A versenyt az iskola mindig segítőkész igazgatója, Timotityné 
Sibalin Hajnalka, Zora néni nyitotta meg.

Mi tagadás, nem kis forgalom volt a tornacsarnokban: 17 
egyesületből és nem kevesebb, mint 109 (!) iskolából mintegy 
220 versenyző érkezett, akik több kategóriában is versengtek 
egymással, bemutatva, hogy ki mit tud a szalaggal, a kötéllel, a 
buzogánnyal, a labdával, vagy hogy milyen nehézségű gyakor-
latra képes a talajon. A tét nem volt kicsi, hiszen a legjobbak be-
jutottak az országos döntőbe.

A rendezők a díjak átadóira is figyelmet fordítottak, hisz a 
dobogósok Korom Norberttől, a Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség elnökétől és Vándor ágnestől, a Gloriett SE egykori 
válogatott tornászától vehették át a díjakat.

Ê r. f.
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15A komlói bravúr hozta meg a PLER-nek az elegáns bennmaradást sPort

A 14. és a 15. oldalt összeállította: róth ferenc

Ki-ki meccset játszott a PLER-
Budapest és a Komló. Olyat, 
mert tudnivaló volt, hogy ame-
lyik gárda elbukik ezen a ta-
lálkozón, az elbukja annak le-
hetőségét, hogy elmondhassa 
magáról: a pályán, küzdelemben 
maradt bent, s nem az admi-
nisztrációnak köszönhetően. (A 
kézilabda-szövetség felemelte az 
NB I-es csapatok létszámát, így 
nincs kieső – A szerk.) Ennek 
ismeretében nem volt véletlen, 
hogy a lőrinci egyesület szur-
kolói buszt indított a leghűsé-
gesebb drukkereknek, hadd se-
gítsék ők is a pályán lévőket. Így 
aztán nemcsak a komlóiaktól 
volt hangos a sportcsarnok, de 
ott voltunk mi is, síppal, dobbal 
meg torokkal. A lefújás után pe-
dig nagy-nagy örömmel…

A nagy tét ismeretében ér-
hető, hogy feszülten kezdtek a 
csapatok, és hét góllal az első 
negyedórában. Ebből négy a lő-

rinci kapuban kötött ki, három 
pedig a házigazdáéban. Az igazi 
próbatétel (hitből, akaratból is) 
azonban csak ezután követke-
zett.

sIKeres VégJátéK
Egy hosszúra sikerült rövid-

zárlatot követően a hazaiak ötöt 
dobtak, a lőrinciek meg egyet 
sem… Ez azzal járt, hogy a 21. 
percben nagyon „csúnya” volt 
az eredményjelző: 9-3 állt rajta, 
ami azt jelentette, hogy távolabb 
került a csapat a céltól, az alanyi 
jogon való bennmaradástól.

Hutvágner időt kért, cserélt, 
nem is egyet. S íme, a pályára 
küldöttek a meccs legjobbjai 
voltak. Igen, a jó edző is akkor 
lesz a legjobb, amikor arra szük-
ség van…

A lényeg az, hogy a szünetre 
közelebb jutott a csapat a célhoz, 
mert csak egyetlen góllal veze-
tett az ellenfél (10-9). Ez pedig 

olyan feszült második félidőt 
ígért, amilyet a rájátszás alatt 
kénytelenek voltak megszokni a 
lőrinci szurkolók.

Ezek után várható volt, hogy 
megmarad a PLER lendülete és a 
jó ritmus. Igaz, két góllal elment 
a házigazda (14-12), azonban 
ezek után olyan összeszedett 
és okos volt a PLER, hogy nem 
volt ellene orvosság. A három-
gólos előnyünknél érezhető volt: 
meglehet a győzelem. Tudták 
ezt a játékosok is, és mintha 
mindegyiküknek szárnya nőtt 
volna. Ellenállhatatlanul „röp-
ködtek” a komlói sportcsarnok-
ban, amihez csak asszisztálni 
tudtak a házigazdák. Miénk volt 
a végjáték, nem úgy, mint több 
alkalommal is a rájátszás során. 
Lehet, azért is, mert a csapat 
csapatként mutatta meg, hogy 
helyén van a szíve, az akarata, s 
nem mellesleg tudnak valamit a 
szakmából is. 

tudás, hIt, JöVő
Ötgólos előnynek örülhettek 

a csapatot elkísérők a hajrában, 
amit a házigazda csak kevésbé 
fájóvá tudott tenni magának, 
semmissé nem.

A vége 26-22 lett „ide”, va-
gyis a három „veszélyben” lévő 
csapat (Balmazújváros, Komló, 

PLER) közül a mieink nyújtot-
ták a legjobbat, a pályán elért 
eredményükkel biztosítva a 
bennmaradást, nem azáltal ma-
radva az első osztályban, hogy 
nem lehet kiesni.

Igen, fontos volt, hogy a tu-
dásáról és a hitéről is számot 
adjon a lőrinci együttes. A jövő 
érdekében…

Rájátszás, 10. forduló
Komló–PLER-Budapest  

22-26 (10-9)

hutvágnEr istván: 
gratulálok a 
csapatnak a 
győzelemhez. nagyon 
fontos két pontot 
szereztünk. nehéz 
szezon áll mögöttünk, 
így duplán örülök 
annak, hogy ez a 
fiatal csapat az 
utolsó pillanatban 
is bizonyítani tudta, 
hogy van helye az első 
osztályban. Köszönjük 
a szurkolóinknak, 
hogy velünk 
tartottak, nélkülük 
nem sikerült volna a 
bennmaradás.

a Pler hatgólos hátrányból fordítva önerőből harcolta ki a bent maradást Komlón 

hAtgóLos hátrány után négygóLos gyŐzELEM

� A Pler korábbi mérkőzéseit figyelembe véve 
„világraszóló” bravúr volt, hogy a csapat hat-
gólos hátrányból állt fel a kézilabda-bajnokság 

utolsó fordulójában, május 16-án. történt mindez 
idegenben, s nem mellesleg a kőkemény Komló 
otthonában. A 26-22-es siker után hutvágner István 
csapata örülhetett, mert a pályán vívta ki az első 
osztályú tagságot.

BOLDOG DIáKOK 
A KONDORBAN
Mint minden évben, az idén is a Kondor Béla Közös-
ségi házban vehették át az elismeréseket azok a diá-
kok, akik a legjobban szerepeltek a kerületi diákolim-
pián, és továbbléptek a budapesti, illetve az országos 
döntőbe.

 

Volt nyüzsgés május 18-án, hétfőn a havanna-lakótelepi Kondor 
Béla Közösségi Házban. Akik ott voltak, boldogan jöttek, mert 
önkormányzati elismerést kaptak a diákolimpia kerületi verse-
nyein elért eredményeikért.

Tasnádi András, a Brassó Utcai általános Iskola igazgatója, 
a diákolimpiát hosszú évek óta kiválóan szervező pedagógus 
elmondta, hogy bőven volt tennivalójuk, hiszen tudják, hogy a 
gyerekek számára, még ha csak kerületi megméretésről van is 
szó, igazi olimpia ez a verseny, számukra ez a legfontosabb.

– Öt kategóriában jutalmazzuk a legjobbakat, mert a lehető 
legobjektívebben akarjuk elismerni a diákok és az intézmények 
teljesítményét. Ennyi kategóriában hirdetünk győztest, de egy 
pillanatig ne gondolja senki, hogy az ő második, esetleg negye-
dik helyezése nem ér annyit, mint a győztesé. Az objektivitás ér-
dekében az általános iskolák mezőnyében külön kezeltük a nagy 
létszámú, jól felszerelt intézményeket, külön az alacsony létszá-
mú iskolákat és megint külön azokat, amelyekbe még kevesebb 
diák jár. Ezenkívül volt egy úgynevezett kisiskola kategória is. A 
középiskolákat közösen kezeltük, az ő intézményeiket nem bon-
tottuk szét.

Ezúttal is szerepelt a „menüben” a vándordíj. Ezzel az abszolút 
legjobb eredményt elérő, legtöbb pontot szerző iskolát díjazták.

A díjátadó ünnepséget Lévai István Zoltán alpolgármester 
nyitotta meg, és díjakat adott át Galgóczy Zoltán alpolgármester 
is. Ott volt az eseményen Varga Judit Veronika, az önkormányzat 
sportreferense, a Városgazda Zrt. nevében pedig Baumann Gi-
zella, a vezérigazgató tanácsadója adott át díjat.

Hat diák – három lányka és három fiú – vastagabb pénztár-
cával mehetett haza, mint amilyennel a Kondorba érkezett. Ők, 
mint a kerület Jó tanuló, jó sportoló címet szerző diákjai, az elis-
merés és a kézfogás mellett egy borítékot is átvehettek, „sulisok” 
számára nem kis összeggel.

A vAJK „viLágcsÚcsA”
A sok jó és sportos intézmény közül két iskola tán 
mégis megérdemli, hogy kiemeljük: az abszolút 
győztes tanintézet, akárcsak az elmúlt négy 
esztendőben, a gloriett sportiskolai általános 
iskola lett, amelynek a diákjai nem győzik 
hazavinni a serlegeket.
A „kisiskolák” közül a vajk-sziget általános iskolát 
kell megemlíteni, amely azzal a „világcsúccsal” 
dicsekedhet, hogy a kiváló sporttalentumú diákjai 
immár 13. (!) alkalommal vitték el a „kicsiknek” 
járó serleget.

OVIS OLIMPIA
természetesen minden sportversenyen hallik a szur-
kolók hangja, de május 15-én bizonyára megnyerték 
volna a „decibelversenyt” azok a gyerekek, akik a 
Pestszentimrei sportkastély küzdőterén bizonyítot-
ták, hogy már ilyen idős (bocsánat, fiatal) korban is 
lehet valaki olimpiai résztvevő, valamint azok, akik ér-
tük szurkoltak, megtöltve a lelátókat.

Annak a 17 óvodának a 
gyermekeiről van szó, akik 
elindultak az immár 16. al-
kalommal megtartott Moz-
gásvarázs ovis olimpián (a 
16-ból 10 megrendezése a 
Szivárvány óvodát dicséri).

A verseny lelkes főszerve-
zője, Horváthné Kapocsi Ani-
kó, a Szivárvány óvoda veze-
tője elmondta, hogy ma már 
szinte hozzátartozik a gye-
rekek óvodai „tanévéhez” az 
ovisolimpia, annyira várják, 
mint ahogy az óvónők is.

A programról röviden annyit lehet elmondani, hogy kivá-
ló volt. Az, mert minden egyes próba megmozgatta a gyerekek 
minden porcikáját.

Aki jól figyelt, az már most láthatott néhány olyan srácot és 
lánykát, akik szakavatott egyesületi mesterek segítségével egy-
szer akár az igazi olimpiára is felkészíthetők lesznek.

A Mozgásvarázs ovis olimpia végeredménye: 1. Gyöngy-
szem 2. Pitypang 3. Lurkó Liget 4. Vándor 5. Robogó 6. Cseme-
te 7. Nyitnikék 8. Hétszínvirág 9. Aprókfalva 10. Szivárvány 11. 
Kerekerdő 12. Mocorgó 13. Eszterlánc, 14. Bóbita 15. Vackor 16. 
Zöldliget 17. Csodavilág 18. Napsugár.

fordulat
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16 A Nemzet Sportolójává választották a kétszeres olimpiai bajnok Magyar ZoltántPortré
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a magyar-
vándor 
itthon 
van 
otthon
„Ennél nagyobb elismerést 
nem kaphat egy sportember”

� március 11-én jelentették be, hogy a nemzet sportolóinak testülete 
egyhangú voksolással montreal és moszkva olimpiai bajnokát, a 
lólengésben sporttörténelmi pályafutást maga mögött tudó tor-

nászt, magyar zoltánt választotta tagjai sorába.

A magyar tornasport máig legsikeresebb férfi ver-
senyzője, Magyar Zoltán a Ferencváros színeiben 
lett igazolt tornász, és klubjához egészen a vissza-
vonulásáig hű maradt. Felfedezője általános isko-
lai testnevelőtanára, Harmath József volt, a zöld-
fehéreknél pedig Vígh László világhírű trénerrel 
érte el kimagasló eredményeit. Ma is megkülön-
böztetett tisztelettel emlékezik a mesterre.

– Pályafutásom nagy ajándékának mondható, 
hogy Vígh László volt az edzőm, aki a lólengésben 
külön iskolát teremtett. Munkája olyan fokú meg-
újulást hozott, hogy a korábban meglehetősen 
unalmas lólengés a tornaversenyek egyik leglát-
ványosabb eleme lett. Az edzőm által kifejlesztett 
elemek jelentős előnyt nyújtottak számomra is, 
hiszen én csináltam ezeket először a világon. A 
szökkenő vándor, a Magyar-vándor vagy éppen 
az orsó megjelenése általános megdöbbenést vál-
tott ki a világversenyeken, ezért a kérdés a verse-
nyek előtt leginkább csak az volt, hogy sikerül-e 
hibátlan gyakorlatot bemutatnom, mert ha igen, 
akkor egyértelműen én leszek az aranyérmes.

megtörte A Jeget 
montreAlbAn
A papírformát, vagyis a borítékolható aranyérmet 
1973 és 1980 között valamennyi világversenyen 
sikerült hoznia Magyar Zoltánnak. Ezzel máig 

utolérhetetlen a férfi tornasportban. Legemlékezetesebb sikerei természetesen az olimpiai győzel-
mei voltak (Montreal 1976, Moszkva 1980), érthető, hogy mindkét ötkarikás aranyérmére jó szívvel 
gondol vissza.

– Montreal különlegességét az adta, hogy a magyar csapat a lólengés döntőjének napjáig nem 
szerzett még aranyérmet. Ahogy telt-múlt az idő, egyre felfokozottabb volt a várakozás, és miután 
világ- és Európa-bajnokként érkeztem az olimpiára, egyre többen kérdezték: Zoli, te ugye végre 
megnyered az első aranyunkat? Az ember amúgy is átérzi, hogy egy olimpia más, mint a többi 
a verseny, és ez a nagy várakozás tovább növelte bennem a győzni akarást. A sikeres gyakorlat 
után nagy boldogságot és felszabadultságot éreztem. Moszkvában pedig azért volt nehéz nyerni, 
mert tényleg mindenki engem akart legyőzni, ráadásul az NDK-s és a szovjet sportolók valóságos 
különversenyt vívtak egymással, ami a lólengés döntőjét sem kerülte el. Hibátlan gyakorlatomra a 
maximális tíz pontot kaptam, így viszonylag simán védtem meg olimpiai bajnoki címemet.

rAng és felelősség
Magyar Zoltán a moszkvai játékok után visszavonult az aktív versenyzéstől. állatorvosként több 
évtizeden keresztül praktizált a kerületünkben, így a helyi állatbarátok közül sokan személyesen 
is ismerhetik. Sportvezetőként ma is aktív, 2011 óta ő vezeti a Magyar Torna Szövetséget. Páratla-
nul gazdag sportpályafutásával vitathatatlanul rászolgált a Nemzet Sportolója címre, amelyet idén 
márciusban nyert el.

– Egy sportember nem kaphat nagyobb elismerést annál, mint hogy a Nemzet Sportolója lehet. 
Boldog és büszke vagyok erre a megtiszteltetésre, amit tovább tetéz, hogy azok a sportolók tartottak 
méltónak a címre, akik korábban maguk is megkapták ezt az elismerést. Ugyanakkor egy pillanat-
ra sem szabad elfelejteni, hogy mostantól a korábbinál is nagyobb felelősséget viselek. A nemzet 
sportolójának lenni ugyanis nemcsak rangot és elismerést jelent, de nagyon kell figyelni arra is, 
hogy az ember méltó maradjon a címre.

Ê Kovács attila

szívÜgyE A városgAzdA AKAdéMiA
Magyar zoltán nemrégiben fontos feladatot vállalt a kerületben a városgazda 
utánpótlás Akadémia keretében létrejött tornaszakosztály védnökeként.
– otthonomnak érzem Pestszentlőrinc-Pestszentimrét, így amikor a kerület 
vezetésétől felkérést kaptam erre a feladatra, habozás nélkül igent mondtam. 
szívügyemnek tekintem, hogy magas színvonalú képzésben részesítsük azokat a 
fiatalokat, akik a városgazda akadémia színeiben tornázni kezdenek. A szakmai 
háttér megteremtésén túl igyekszem segíteni a szakosztályt abban is, hogy 
megfelelő felszereltségű tornatermekben készülhessenek a növendékek. 

MAgyAr zoLtán 1973 és 1980 KÖzÖtt vALAMEnnyi viLágvEr-
sEnyEn nyErt LóLEngésBEn. EzzEL Máig csÚcstArtó A FérFi 
tornAsPortBAn.


