
� pestszeNtlőrINc-
pestszeNtImre öN-
kormáNyzAtA és 

A VAsVárI pál polgárI 
egyesület NegyedIk 
AlkAlommAl reNdezte 
meg JúNIus 5–7. között 
A hAgyomáNyőrző 
VAsVárI pál NApokAt. A 
háromNApos reNdez-
VéNy IdéN Is látVáNyos 
progrAmokkAl VártA 
A kerületIeket, AkIk 
NemcsAk A Jó Időt, 
hANem A fesztIVált Is 
élVezték. 

füleP erZséBet    

Péntek László, a kalotaszegi Körösfő al-
polgármestere, a Rákóczi Kultúregylet 
elnöke, Vasvári Pál szellemiségének 
ápolója néhány évvel ezelőtt azzal a 
nemes ötlettel állt elő, hogy Budapes-
ten is méltó emléket kellene állítani az 
1848–49-es hősnek. a Vasvári-emlék-
mű közterületen való elhelyezése ne-
hézségekbe ütközött, azonban Ughy 
Attila segítségével – aki akkoriban fő-
városi és kerületi önkormányzati kép-
viselő volt – a Pestszentimrei Reformá-
tus egyházközséghez tartozó kertben 
sikerült helyet találni a kopjafának.  

terJed A kultusz 
a kalotaszegiek azóta sem mondtak le 
arról az álmukról, hogy az ifjú forradal-
már egész alakos bronzszobrot kapjon 
budapesti közterületen. ennek az álom-
nak a megvalósulását segíti elő a kerüle-
tünkben négy éve megalakult Vasvári Pál 

P o l -
g á r i 
egyesület, 
a m e l y n e k 
legfőbb célja a 
Va s vá r i-k u lt u sz 
ápolása. ennek je-
gyében szervezi a civil 
szervezet a kerületi önkor-
mányzattal közösen a Vasvári 
Pál napokat, és hirdetett meg idén 
másodszor történelmi tanulmányi 
versenyt, amelynek főszervezője Bauer 
Ferenc, a Vasvári egyesület alapító tagja 
volt. 

A hAzáért hAltAk 
a Vasvári-rendezvénysorozat pénte-
ken a hazáért éltek, haltak című tör-
ténelmi tanulmányi verseny döntőjével 
kezdődött a Pestszentimrei Közösségi 
Házban.  a megmérettetésre minden 
magyarországi iskola, továbbá a kár-
pát-medencei magyar nyelvű oktatási 
intézmények diákjai meghívást kap-
tak. Külön-külön kategóriában ad-
hattak számot a tudásukról a 7–8. és 
a 9–12. évfolyamos tanulók. Mindkét 
korosztálynak az első világháború-
ból, valamint Vasvári Pál életpályájá-
ból, illetve az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc történetéből kellett 
felkészülniük. a versenyzők tudását a 
Závodszky Géza történész és tankönyv-
író által vezetett zsűri értékelte. 
a rendezvényt Lévai István Zoltán al-
polgármester nyitotta meg, a verseny-
zőknek az elismerő oklevelet, a díjazot-
taknak az ajándékot Galgóczy Zoltán 
alpolgármester adta át. az első helye-
zést elért diákok a felkészítő tanárukkal 
erdélybe tehetnek kirándulást. 

koszorúzás 
A kopJAfáNál 
a szombati program 
a Vasvári-kopjafa meg-
koszorúzásával kezdődött 
a pestszentimrei reformá-
tus templom kertjében. 
az ünnepségen ughy at-
tila polgármester és Péntek 
lászló mondott beszédet, 
majd a Honvédelmi Minisz-
térium, a körösfői és a XVIII. 
kerületi önkormányzat, a 
Pestszentimrei Városré-
szi Önkormányzat (PVÖ), a 
Vasvári Pál Polgári egyesület, 
a Vasváriak Vasváriért Közéle-
ti egyesület és a Magyar nem-
zetőrök Országos szövetsége 
koszorút helyezett el.

Folytatás a 7. oldalon
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éPüLnEK A JárdáK

A terveknek megfelelően halad a kerü-
letben az ez évi járdafelújítási program. 
A gyalogos közlekedés feltételeinek 
javítását, a meglévő és az épülő 
járdaszakaszok karbantartását kiemelt 
feladatként kezeli az önkormányzat. A 
felmérések alapján csaknem 30 kilomé-
ter új járdát kell megépíteni ahhoz, hogy 
az utcákban legalább az egyik oldalon 
legyen járda.

ÖsszEtArtozás

A magyarság minden tagja és közössé-
ge része az egységes magyar nemzet-
nek. e gondolat jegyében emlékezett 
meg beszédében a magyarországot 
az első világháború után darabokra 
tépő igazságtalan trianoni diktátumról 
kucsák lászló országgyűlési képviselő 
a nemzeti összetartozás napja alkal-
mából a hargita téri fadrusz-keresztnél 
tartott június 4-i ünnepségen.

csAtornázás

A Budapest komplex integrált szenny-
vízelvezetése (BkIsz) projekt kereté-
ben 2014 óta folynak a csatornázási 
munkálatok a XVIII. kerületben. mivel a 
közcsatornára még nem lehet minden-
hol rákötni, a fővárosi önkormányzat 
módosította a szennyvízelvezetéssel 
kapcsolatos rendeletet, így 2016. már-
cius 1-jéig továbbra is a régi elszámolás 
alapján fizethetnek az érintettek.

gyErMEKnAP

Rendkívül változatos programok várták 
a legifjabbakat a gyermeknapon május 
31-én. A Bókay-kertben megrendezett 
hagyományos kavalkádon egy gombos-
tűt sem lehetett leejteni, s a családok 
estig szórakozhattak önfeledten. megtelt 
pestszentimre központjában a hősök 
tere, ahol valódi játékdzsungel fogadta 
a kicsiket és nagyokat, a szülőket és 
nagyszülőket.

MÚzEuMoK éJszAKáJA

Június 20-án a múzeumok éjszakája 
rendezvénysorozat részeként a tomory 
lajos pedagógiai és helytörténeti 
gyűjtemény munkatársai a múzeumsa-
rokban már délután 2 órától várják az 
érdeklődőket.  Az éjfélig tartó progra-
mok sorában szerepel gyógyvízkóstoló, 
gitárműsor, gyermekjáték-készítés és 
régi fajta íróeszközök, retro társasjáté-
kok kipróbálása is.

4. oldal 4. oldal 8–9. oldal 14. oldal2. oldal

össZeköt
Bennünket

nyithat 
a strand
A hőség már megér-
kezett, és június 11-én 
megnyílik a Bókay-kert 
közkedvelt strandja is. 
Az idelátogató családok 
továbbra is alacsony 
áron, de folyamatosan 
bővülő szolgáltatásokat 
élvezve pihenhetik itt ki 
magukat a forró nyári 
napokon.

a Bókay-kert strandjának 
egyik fő vonzereje volt 
az elmúlt években, hogy 
jutányos áron kínálták a 
belépőjegyet. ezen idén 
sem változtattak, hiszen a 
cél az, hogy a környékbeli-
ek olcsón pihenhessenek, 
frissülhessenek fel. a je-
gyek egész nap, tehát nyi-
tástól zárásig érvényesek, 
a karszalagos rendszernek 
köszönhetően pedig bárki 
kisétálhat a parkolóba, a 
Bókay-kertbe, és vissza-
mehet anélkül, hogy újra 
jegyet kellene váltania.
a strandbelépő az uszo-
dába nem érvényes – az 
úszó vendégek érdekében 
szükséges különválasztani 
a két területet.
az elmúlt években sokat 
fejlődött a Bókay strand. 
nagyobb lett a területe, 
padok, ivókutak létesültek, 
megújultak a vizesblokkok, 
és – ami talán a legfon-
tosabb – külön öltözők 
épültek ide. Így tehát az 
is biztonságban tudhatja 
a holmiját, aki egyedül 
látogat ki, vagy egymaga 
érkezik gyerekkel.

Bővebben a 3. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

a negyediK                vasvári Pál napok a kerületben 
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2 Közélet Idén kétszer annyi járda készül

Puskás AttilA

A járdaépítést és -felújítást vég-
ző Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. az elmúlt évben 
7-8 kilométernyi járdaszakasz-
szal készült el. Az idén ennek a 
dupláját tervezi a városüzemel-
tető cég. Ebben az évben befe-
jeződnek a csatornázások és az 
ahhoz kapcsolódó rákötések, 
így az érintett utcákban már 
tartós, hosszú évekre megfele-
lő burkolatot lehet kialakítani.

AdottAk 
A feltételek
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a járdaprogram kora ta-
vaszi indulásakor már elmond-
ta, hogy a kerületi gazdálkodás 
rendbetételének köszönhetően 

az önkormányzat több pénzt 
tud közösségi célokra, fejlesz-
tésekre fordítani. 2015-re 200 
millió forintot terveztek be a 
költségvetésbe járdák építésé-
re, felújítására.
– Az önkormányzatnak eltö-
kélt szándéka a Kispesttel ha-
tárolt területek fejlesztése, mi-
vel az Üllői úton itt lépünk be 
a kerületbe. Az előző ciklus-
ban a Liszt Ferenc utcát tettük 
rendbe, most pedig a Lenkei és 
Fáy utca által határolt terüle-
teket fejlesztjük – tette hozzá 
Kádár Tibor önkormányzati 
képviselő. 

A 200 millió forintból mint-
egy 16 kilométeres szakaszon 
tudja elkészíteni az új, szilárd 
burkolatot a városüzemeltető 
cég.

– Az önkormányzati kép-

viselőkkel történő egyeztetés 
során felmértük az adott kör-
zetekben szükséges munkála-
tokat, és a kora tavaszi kezdés 
óta már több mint 3 kilométer 
járdával készültünk el. Ez az 
ütem megfelel a tervezettnek 
– tájékoztatott Lepsényi Tibor, 
a Városgazda Zrt. Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziójá-
nak vezetője.

Nem csAk 
AszfAlt
A kerületi járdahálózat állapotát 
évről évre folyamatosan ellenőr-
zi, és a balesetveszélyestől a hi-
bátlan felületig egy ötfokozatú 
skálán értékeli a cég. A 2015-től 
2019-ig tartó időszakra kitűzött 
cél, hogy az átlagosnál rosszabb 

minőségű útszakasszal ne talál-
kozzanak a járókelők. 

A felújítások során elsősor-
ban hagyományos aszfaltbur-
kolatot terítenek le, de épülnek 
majd térkőburkolattal ellátott 
szakaszok is.

– Az elkészülő, közel 16 ki-
lométernek mintegy ötödét 
borítja majd térkő, részben esz-
tétikai okokból, de fontosabb, 
hogy ezek a járdaszakaszok 
könnyebben javíthatók – tette 
hozzá Lepsényi Tibor. – A gya-
logosok biztonságos közlekedé-
sét ugyanis olykor gyökérfel-
nyomódások veszélyeztetik. A 
térköveket csak a problémás he-
lyen kell felszedni, és a gyökér 
kivágása után gyorsan és szinte 
észrevétlenül állítható helyre a 
kérdéses útszakasz.

� A terveknek megfelelően halad a kerületben 
az ez évi járdafelújítási program. A gyalogos 
közlekedés feltételeinek javítását, a meg-

lévő és az épülő járdaszakaszok karbantartását 
kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat. A fel-
mérések alapján csaknem 30 kilométer új járdát 
kell megépíteni ahhoz, hogy az utcákban legalább 
az egyik oldalon legyen járda.

lévai istván Zoltán alpolgármester kádár tibor önkormányzati képviselővel a helyszínen egyeztetett a felújításról
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Térköves 
uTak is lesznek
Jó ütemben halad a tervezett felújítás

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.

tÖBBévEs ProgrAM 
A XVIII. kerület járdaszakaszainak jelenlegi hossza 430 
kilométer, és csaknem 60 kilométer megépítésére van 
igény. A következő években az önkormányzat 170-180 
kilométer meglévő szakasz felújítását tervezi, és szán-
déka szerint az összesen mintegy 2 milliárd forintba 
kerülő ötéves program végén a kerület minden részén 
kényelmesebb és biztonságosabb lesz a gyalogos 
közlekedés.

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. 

VeszélyesHullaDéKOT
GyűjTeneK néGy Helyen
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�megújult az 
elmúlt évek-
ben a Bókay-

kert közkedvelt 
strandja. Az idelá-
togató családok to-
vábbra is alacsony 
áron, de folyamato-
san bővülő szolgál-
tatásokat élvezve 
pihenhetik itt ki 
magukat a forró 
nyári napokon.

– én már májusban is kijár-
tam volna – mondta a munká-
ba igyekvő András Milán, aki 
elárulta, hogy mivel a Havan-
nán lakik, tavaly nyáron olykor 
hétköznap délután is átugrott 
egy-egy barátjával a Bókay-kert 
strandjára, hogy ha csak egy-
másfél óráig is, de élvezze a nyári 
fürdőzést. Milán örömmel vette 
tudomásul, amikor elmondtam, 
hogy június 11-től ismét hódol-
hat a szenvedélyének.

Jegyek egész 
NAprA
a Bókay-kert strandjának egyik 
fő vonzereje volt az elmúlt évek-
ben, hogy jutányos áron kínál-
ták a belépőjegyet.

– ezen idén sem változtat-
tunk, a cél az, hogy a környék-
beliek olcsón pihenhessenek, 
frissülhessenek fel. és persze az, 
hogy az alacsony árért is minő-
ségi szolgáltatást kapjanak – ma-
gyarázta Bögös József, a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. uszoda- és sportszervezési 
Osztályának vezetője. – a je-

gyek egész nap, tehát nyitástól 
zárásig érvényesek, a karszala-
gos rendszernek köszönhetően 
pedig bárki kisétálhat a parko-
lóba, a Bókay-kertbe, és vissza-
jöhet anélkül, hogy újra jegyet 
kellene váltania.

a strandbelépő az uszodába 
nem érvényes. Mint az osztály-
vezető elmondta, az úszó vendé-
gek érdekében szükséges külön-
választani a két területet.

– a strandolás egy teljesen 
más műfaj, és higiéniai szem-

pontból sem megengedhető, 
hogy valaki esetleg napolajos, 
naptejes testtel menjen be az 
úszómedencébe. az uszoda az 
úszóké, a strandon pedig sokkal 
szabadabban lehet szórakozni – 
mondta.

az elmúlt években sokat fejlő-
dött a Bókay strand. nagyobb 
lett a területe, padok, ivókutak 
létesültek, megújultak a vizes-
blokkok, és – ami talán a legfon-
tosabb – külön öltözők épültek 
ide. Így tehát az is biztonságban 

tudhatja a holmiját, aki egyedül 
látogat ki, vagy egymaga jön 
gyerekkel.

rossz IdőBeN Is!
– Természetesen a megszokott 
szolgáltatásokra idén is számít-
hatnak a látogatók. lehet napo-
zóágyat bérelni, a strand terü-
letén büfé működik, a mozogni 
vágyóknak pedig a medencéken 
kívül a strandröplabdapálya is 
a rendelkezésükre áll – sorolta 
Bögös józsef.

az osztályvezető hozzátette, 
hogy mint minden évben, idén 
is számíthatnak újdonságokra a 
strandolók.

– az egyik egy homokos 
strandfutballpálya a Bókay-kert 
területén – mondta, a nyit-
va tartással kapcsolatban pe-
dig biztatóan közölte: – a hét 
minden napján nyitva tartunk 
reggel 9-től este 7-ig. Rossz idő 
esetén is!

hAsznos inForMációK
A strand hétfőtől 

vasárnapig  
9–19 óráig tart nyitva.

Jegyárak: 
– egész napos 
felnőttbelépő: 

1000 Ft
– egész napos 

gyermekbelépő: 
650 Ft

– egész napos családi 
belépő, amelyet 

2 felnőtt + 2 gyerek 
vagy 1 felnőtt 

+ 3 gyerek vehet igénybe: 
2650 Ft

– dolgozói + 
önkormányzati 

kedvezményes belépő: 
500 Ft– napozóágy: 

500 Ft

Gyerünk a sTrandra!
 Június 11-től várják a látogatókat a szabadtéri medencék

sorvezető – így lehet jellemez-
ni a hosszú távra, 2030-ig szóló 
településfejlesztési koncepciót 
(TK). Feladata az, hogy megha-
tározza a XVIII. kerület jövő-
képét a társadalmi, gazdasági, 
természeti és épített környe-
zeti tényezőkre vonatkozóan, 
és rögzítse a településfejlesztés 
elveit. az integrált településfej-
lesztési stratégia (ITs) a TK-n 
alapulva középtávra, a 2014 és 

2020 közötti időszakra jelöli ki 
az elérendő fejlesztési célokat, 
az azok integrált megvalósítását 
szolgáló beavatkozási módokat 
és a megvalósítás eszközeit.

mINIsztérIumI 
VéleméNy 
– nagy terjedelmű, részletező 
tanulmányról van szó, amely 
három jól elkülönülő részterü-

letre tagozódik – magyarázta 
Hunyadi István városigazgató. 
– az egyik a gazdaságfejlesz-
téssel, a másik a környezet vál-
tozásaival foglalkozik – ez alatt 
a természetes és az épített kör-
nyezetet is érteni kell. a har-
madik rész a kerület belátható 
társadalmi-szociális változásait 
tekinti át.

a városigazgató elmondta, 
hogy az ilyen dokumentumok 
tartalmi-szerkezeti kritériuma-
it szigorú törvényi háttér sza-
bályozza. elkészítésüket maguk 
az önkormányzatok kezde-
ményezik, de az összeállított 
dokumentumokat jogszabály-
ban rögzített államigazgatási 
szervek véleményezik, köztük a 
Belügyminisztérium, amely je-
len esetben a költségviselő. 

– a TK és az ITs iránytű, 
ütemterv saját magunk szá-
mára: összefoglalja mindazt, 
amit az adott település szeretne 
megvalósítani. a kormányzati 
véleményezésre pedig azért van 
szükség, mert egyrészt biztosí-
tani kell a stratégia jogszerűsé-
gét, másrészt nagyon sok pro-
jekthez pályázati forrásra van 
szükség. Ha egy önkormányzat 

a saját terveivel teljesen össze-
egyeztethetetlen pályázaton in-
dul, az kizáró ok lehet – mond-
ta Hunyadi István.

A feJlesztés 
kezdete 
a kerület jelenlegi helyzetére 
vonatkozó értékelés elkészítése 
ezúttal nem került pénzébe az 
önkormányzatnak.

– a Belügyminisztérium 
európai uniós forrásból, pá-
lyázati úton megfinanszírozta 
ezt az önkormányzatoknak. 
Tehát a minisztérium által 
megbízott szakértők és az ön-
kormányzat munkacsoportjai 
együtt dolgoztak. Május 19-én 
a képviselő-testület elfogad-
ta az alapos helyzetelemzést 
és helyzetértékelést, valamint 
azt, hogy a kész tervezet a már 
említett három témakörön 
alapuljon. a tervezetre adott 
szakmai és társadalmi véle-
mények alapján készül el az a 
változat, amelyet a Belügymi-
nisztérium is értékel, majd a 
végső verziót a képviselő-tes-
tület várhatóan a szeptemberi 
ülésén fogadja el. aztán pedig 
természetesen megkezdődhet 
a munka a meghatározott el-
vek alapján – tájékoztatott a 
városigazgató.

Milyen lesz a kerület 
évtizedek Múlva?
Készül a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia

Az évről évre fejlődő Bókay-kerti strand egyre több lehetőséget kínál a családoknak

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 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 koncepció és a stratégia az összes alátámasztó 
anyaggal együtt a http://www.bp18.hu/

hirdetmeny.941.velemenyezze_on_is.html 
hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy a megismerését 

követően észrevételeiket június 22-ig juttassák el 
a partnersegi@bp18.hu e-mail címre. 

évtizedekre tekint előre az a dokumentum, amely a közeljövő tervezett kerületi fej-
lesztéseit foglalja össze. A településfejlesztési koncepció és az integrált település-
fejlesztési stratégia minisztériumi támogatással, európai uniós forrásból készül.



Városkép p 2015. június 10. XXIV. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

4

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� A Budapest komplex 
integrált szennyvízelve-
zetése (BkIsz) projekt 

keretében 2014 óta folynak 
a csatornázási munkála-
tok a XVIII. kerületben.  A 
program azonban még nem 
mindenhol fejeződött be, 
ezért ughy Attila javaslatára 
csak 2016. március 1-jétől 
változik a vízfogyasztás-
alapú díj, s azoknak sem 
kell a megemelt összeget 
fizetniük, akiknek a fővá-
rosi településfejlesztési és 
környezetvédelmi kft. már 
kiküldte az értesítőt.

Puskás AttilA    

a BKIsz projekt keretében a kerületben 
93 kilométer csatornahálózat épül meg, és  
közel 7200 háztartás csatlakozhat a háló-
zathoz.

a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kö-
telező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
szerint 2015. március 1-jéig lehetett kedvez-
ményes díjat fizetniük azoknak az ingatlan-
tulajdonosok, akik nem a vízfogyasztáson 
alapuló elszámolást választották.

Mivel a csatornázási munkálatok még 

nem mindenhol fejeződtek be, így a rákö-
téseket sem lehetett mindenhol megoldani, 
Ughy Attila polgármester kezdeményezte a 
Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a határ-
időt módosítása a Fővárosi Közgyűlés. a 
május végi ülésen erről döntés is született, 
így 2016. március 1-jéig az ingatlanon át-
vett folyékony hulladék mennyisége után 
fizethetik az érintettek a díjat. az ingatlan-
tulajdonosok kötelezettségeit egységesen 
szükséges szabályozni, ennek érdekében 
pedig célszerű megvárni a projekt teljes 
befejezését. Mindez azt is jelenti, hogy az 
ingatlanok közcsatornára kötési lehetősége 
egy évvel, vagyis ugyancsak jövő év márci-
us 1-jéig meghosszabbodott. 

hALAsztást nyErtEK
információink szerint a Fővárosi 
településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Kft. az eredeti határ-
időnek megfelelően az ingat-
lantulajdonosok egy részének 
már kiküldte az emelt díjakról 
szóló értesítőt, ám az időközben 
megszületett fővárosi rendelet 
természetesen felülírja ezt a díj-
számítást. Azaz az érintetteknek 
nem kell befizetniük a magasabb 
összeget, a korábbi számítás 
maradt érvényben.

válTozoTT
a haTáridő
Ughy Attila kezdeményezésére döntött a Fővárosi Önkormányzat

könnyebb parkolás 
a szakrendelőnél
számottevően bővült a parkolási lehetőség a zsebők 
zoltán szakrendelőnél. A 40 autót befogadó új parko-
lót a Xviii. kerületi önkormányzat képviseletében ughy 
Attila polgármester és dömötör istván alpolgármester, 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi szol-
gáltató nonprofit Kft. részéről dr. Maitz László adta át 
június 2-án. 

– a fejlesztésnek köszönhetően sok parkolóhely felszabadul a 
szakrendelő bejáratának közelében, amelyeket ezután főképp a 
rendelésre érkezők használhatnak. a bővítéssel leginkább az in-
tézmény dolgozóinak megállási gondjain szeretnénk enyhíteni 
– mondta az átadáskor Ughy Attila, hozzátéve, hogy az önkor-
mányzat további parkolóhelyeket akar kialakítani a rendelő körül, 
elsősorban a fogyatékkal élők kényelmét szem előtt tartva. 

Dr. Maitz László szerint több évtizedes problémát sikerült 
megoldani, mert bár folyamatosan próbáltak lépést tartani az 
egyre növekvő autóforgalommal, a helyzet egyre rosszabb lett.

– Ma már az a természetes, hogy a dolgozók többsége autó-
val jár munkába, illetve a páciensek a rendelésre. Rossz volt látni 
reggelente a tucatnyi autót, amint parkolóhelyet keresve akár tíz-
húsz percig is köröztek az épület körül. 

a beruházással a kivitelező Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. alig két és fél hét alatt készült el. 

Ê P. A. 

adóhatósági 
konferencia 
A helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény megteremtet-
te az önkormányzatok önálló gazdálkodásának egyik 
meghatározó bevételi forrását. A helyi adók lehető-
séget adnak számukra arra, hogy a gazdálkodásukat 
megalapozó adópolitika kialakításával magasabb szín-
vonalon tudják ellátni kötelező és önként vállalt felada-
taikat és végrehajtani a fejlesztéseket.

az adóhatósági jogkör gyakorlása egyfajta speciális helyzetet je-
lent az önkormányzatok és az ügyfelek között.  a XVIII. kerületi 
önkormányzat – a nemzeti adó- és Vámhivatal (naV) törekvé-
sével összhangban – 2011-ben olyan ügyfélkapcsolatok, tájékoz-
tatási rendszer kialakítását tűzte ki célként, amelyeknek köszön-
hetően az ügyfelek tartósan kedvező véleményt alakítanak ki az 
adóhatóságról, és ez pozitív adózási morálra ösztönzi őket. 

annak érdekében, hogy a hatósági jogkör gyakorlói minél szé-
lesebb körben és költségkímélő módon gyarapíthassák az isme-
reteiket, és hogy az ügyfélközpontú ügyintézés még inkább teret 
nyerjen, dr. Molnár Ildikó, a XVIII. kerület címzetes főjegyzője 
konferenciasorozatot indított el a fővárosi kerületek jegyzőinek a 
részvételével. az első alkalommal, május 21-én olyan neves, nagy 
tapasztalattal rendelkező szakemberek osztották meg az elméleti 
tudásukat és a gyakorlati tapasztalataikat az adóhatósági szakte-
rületet érintő kérdésekben, mint dr. Kovács Attila, a nemzetgaz-
dasági Minisztérium szakmai tanácsadója és dr. Vígh-Pap Kinga, 
Budapest Főváros Kormányhivatalának adóügyi referense.

Csak 2016. március 1-jétől kell a magasabb vízdíjfogyasztás-alpú díjat fizetni Közélet

ÖsszeFOGja 
a MaGyaRsÁGOT
A trianoni szerződés tragédiája, az azt követő szét-
szakítottság ellenére a magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar nemzetnek. E 
gondolat jegyében emlékezett meg beszédében a Ma-
gyarországot az első világháború után darabokra tépő 
igazságtalan diktátumról Kucsák László országgyűlé-
si képviselő a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
a hargita téri Fadrusz-keresztnél tartott június 4-i ün-
nepségen.

– ezen a napon azonban nemcsak Trianon tragédiájára emléke-
zünk, hanem azokra az erőfeszítésekre is, amelyek révén a magyar 
nemzet újra meg tudott erősödni, és büszkén állta a 20. század 
viharait, és állja a 21. század kihívásait. Mert mit is jelent a haza 
számunkra ma? a haza az a hely, ahol otthon vagyunk. ahova, 
ha távol kerülünk is tőle, jó megérkezni, és ahol az ismeretlen 
emberek sem teljesen idegenek. a nemzeti összetartozás napjá-
nak üzenete az, hogy közös sikerünknek csak az együttműködés-
re való nyitottság, az egymás iránt tanúsított kölcsönös tisztelet 
lehet az alapja. a nemzetet ugyanakkor nemcsak harcban lehet 
szolgálni, hanem apró tettekkel is, kinek-kinek a saját hivatását 
végezve, mert a hétköznapokhoz is bátorság és lelkesedés kell, 
sőt ahhoz kell igazán nagy lelkierő – mondta Kucsák László (ké-
pünkön), aki beszédében azt üzente a határon túli magyarság-
nak, hogy számíthatnak a magyar államra, az itt élő emberekre. 
– amikor segíteni kell, mögöttük állunk, mert felelősek vagyunk 
egymás boldogságáért, boldogulásáért.

a megemlékezésen a Darus utcai Magyar–német Két Tannyel-
vű Általános Iskola diákjainak előadásában elhangzott Majthényi 
Flóra Mi a haza? és sajó sándor Magyarnak lenni című verse.

a keresztnél koszorúzó Kucsák lászló mellett a XVIII. ke-
rületi önkormányzat nevében Ughy Attila polgármester, Molnár 
Ildikó címzetes főjegyző és Galgóczy Zoltán alpolgármester he-
lyezett el koszorút. ugyancsak koszorúval emlékeztek a kerüle-
ti politikai pártok, civil és társadalmi szervezetek, tanintézetek 
képviselői. a megemlékezés a szózat és a székely himnusz közös 
eléneklésével zárult.

Ê P. A. 

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse június 18-tól  
az újságárusoknál!

Pest-budai Látkép

94x138_5_pest-budai.indd   1 5/27/15   11:06 AM
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� A rendkívül 
nagy érdek-
lődésre te-

kintettel az elmúlt 
évhez hasonlóan 
idén nyáron ismét 
akciós áron kínálja 
csatornabekötési 
szolgáltatását a 
Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit 
zrt. Az akció június 
1. és szeptember 
30. között tart.

a szolgáltatás tavalyi beindítása 
óta a városüzemeltető céghez 
folyamatosan érkeznek az ér-
deklődők, akik egyre több szer-
ződést kötnek. 

elégedett 
ügyfelek
a visszajelzések és a szerződések 
száma egyértelműen azt jelen-
ti, hogy a lakosok elégedettek a 
társaság által kínált szolgáltatás 
árával és minőségével. Mindezt 
az is bizonyítja, hogy a múlt évi 
akciós időszak lejárta után sem 
csökkent az érdeklődés a Város-
gazda ajánlata iránt, a bekötések 
tervezésének és megépítésének 
költsége továbbra is piacképes 
maradt.

– a 600-hoz közelít a meg-
kötött tervezési szerződések 
száma, a kivitelezési megren-
deléseké pedig elérte a 250-et, 
és folyamatosan érkeznek az 
ügyfelek. ez az igény késztetett 
minket az idei akció elindítására 
– mondta Vargáné Gedei Anikó, 

a városüzemeltető cég ügyfél-
szolgálati osztályának vezetője. 
– Gyakran érdeklődnek az em-
berek, hogy mikor lesz újra ked-
vezményes rendelési lehetőség, 
és sokan szeretnék társaságunk-
kal elvégeztetni a munkát, noha 
a piacon nem a mi ajánlatunk a 
legolcsóbb. az ár- érték arány-
ban viszont versenyképesek va-
gyunk, mivel olyan garanciát 
tudunk adni a minőségre és a 
kivitelezésre, amilyet más vál-
lalkozók nem.

mINdeNBeN 
segíteNek
a csatornaépítési projekt része-
ként a telekhatáron belül egy 
méterig vezetik be az új köz-
csatornát, onnan az ingatlantu-
lajdonosoknak kell gondoskod-
niuk a telken belüli szakasz – a 
házi bekötőcsatorna – kiépíté-
séről. a Városgazda zrt. teljes 
körű segítséget nyújt a tervezés 
és a kivitelezés szigorú előírá-
sokhoz és engedélyekhez kötött, 
többlépcsős folyamatához.

Az INgAtlAN 
tulAJdoNosA 
reNdelhetI meg

a cég adatai szerint a téli és 
a tavaszi időszakban szinte min-
den napra jutott egy lakossági 
csatornarákötés. a tervezési és a 
kivitelezési munkák megkezdé-
sének feltétele, hogy a csatorna 
tisztítónyílása kész legyen. Kü-
lön kérésre, megbízás alapján a 
cég szakemberei a tisztítóakna 
megfelelő helyének kijelölésében 
is segítenek. Fontos tudni, hogy 
kizárólag az ingatlan tulajdono-
sa rendelheti meg a társaságtól a 
csatornabekötést.

KEdvEzMényEs 
MEgrEndELés
A városgazda zrt. 10 
százalék kedvezményt 
ad a kivitelezés alap-
árából azoknak, akik 
szeptember 30-ig a ter-
vezést és a kivitelezést 
is megrendelik. Ebben 
az esetben – ha nem 
merülnek fel komo-
lyabb bontási költségek 
vagy egyéb extrém 
költségnövelő ténye-
zők – folyóméterenként 
6500 forint + áfa (bruttó 
8255 forint) árral lehet 
számolni. 
A csatorna akciós 
házi bekötéséről teljes 
körű tájékoztatás 
kapható a városgaz-
da ügyfélszolgálatán 
(1181 Baross utca 7.), 
a 297-0799-es és a 06-
30-549-6922-es tele-
fonszámon, valamint 
az ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu elekt-
ronikus levélcímen.

Teljes körű Garancia
 Újra akciós a lakossági bekötés

CSATORNA

ÚJRA INDUL AKCIÓNK!

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállalja.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA 
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

Az akció időtartama:  2015. június 1. – 2015. szeptember 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22, 06-1-297-0799 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

A tervezési szolgáltatás megrendelése és befizetése 2015.09.15-ig
A kivitelezési szolgáltatás megrendelése és 30000 Ft készpénz 
előleg befizetése a Társaság pénztárában az akció időtartama alatt

10%

Az akcióban való 
részvétel feltételei:

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL

korszerűsödő 
tanintézMények
A tanév végére három kerületi nevelési-oktatási intéz-
ményben is befejeződött az energetikai felújítás. Az eu-
rópai uniós pályázati lehetőségeket kihasználva tavaly 
decemberben több tanintézet épületének a korszerűsí-
tését kezdte meg a Xviii. kerületi önkormányzat. 

a Brassó utcai Általános Isko-
lában, a Cseperedő óvodában 
és a Hétszínvirág bölcsődé-
ben megvalósított fejlesztés-
nek köszönhetően az épületek 
energiafelhasználása a felére 
csökkent.

– a három intézmény fel-
újítása homlokzati hőszigete-
lést, nyílászárócserét, a tető 
hő- és vízszigetelését, valamint 
a fűtésrendszer korszerűsítését 
tartalmazta. ezek mindhá-
rom épületben esztétikailag 
teljesen új minőséget hoztak 
létre – sorolta Lepsényi Tibor, 
a műszaki átvétel ellenőrzését 
ellátó Városgazda XVIII. ke-

rület nonprofit zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójának 
vezetője. 

a projektet műszaki menedzselését végző Városrehabilitáció 
18 zrt-től kapott információ szerint a kerületben további hét pro-
jekt keretében folyik az épületenergetikai fejlesztés, amelynek ré-
vén összesen 12 közintézményben fejeződnek be ebben az évben 
az energetikai megtakarítást célzó beruházások.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata összesen több 
mint 1,2 milliárd forintot fordít bölcsődék, óvodák, iskolák hom-
lokzati hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtési rendszeré-
nek korszerűsítésére, napelemes és napkollektoros rendszerének 
a kialakítására, valamint világítási rendszerük energiatakarékos 
átalakítására. a beruházások összegéből több mint egymilliárd 
forint az európai uniós forrás. 

az önkormányzat vezetése az intézmények felújítása során 
mindig is kiemelt figyelmet fordított a környezettudatos megol-
dások alkalmazására, a fejlesztések fenntarthatóságára. a komp-
lex beruházások eredményeként a korszerűsített épületek, épü-
letegyüttesek által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége 
éves szinten várhatóan 770 tonnával, energiafelhasználásuk 8800 
gigajoule-lal csökken, ami mintegy 50 százalékos megtakarításra 
ad majd lehetőséget.

pingpongasztalok 
a piros iskolának
Két új kültéri pingpongasztalt avattak fel a német 
nemzetiségi általános iskolában az intézmény május 
30-i gyermeknapi rendezvényén. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester maga is ütőt ragadott, és né-
hány perc játék erejéig kipróbálta az asztalokat, amelyek egyikét 
a Piros Iskola alapítvány, a másikat a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. adományozta.

az alpolgármesterrel közösen Müller Gyöngyi, a Városgazda 
titkársági osztályvezetője adta át az új sporteszközöket, aki egy-
kori diákként személyesen is kötődik az iskolához.

– nagyon örültünk, amikor megkerestek minket azzal a ké-
réssel, hogy segítsünk egy pingpongasztal beszerzésében, hiszen 
a Városgazda is elkötelezte magát a sport mellett. személyesen 
pedig azért örülök, mert annak idején, amikor még én is a Piros 
iskolába jártam, még tornatermünk sem volt, most viszont jó lát-
ni, hogy egyre több sporteszközt használhatnak az itt tanuló gye-
rekek.

strandfocipálya 
a bókay-kertben
A gyermeknapon avatták fel a Bókay-kertben az újon-
nan létesített strandfocipályát és a felújított füves 
labdarúgópályát. A hivatalos átadáson háromcsapa-
tos minitornát rendeztek a Pestszentlőrinci sulifoci, a 
Kastélydombi általános iskola és a városgazda után-
pótlás Akadémia u11-es csapatainak részvételével, s a 
magyar bajnoki címvédő goldwin Pluss csapata bemu-
tató mérkőzést játszott. 

az avatáson részt vett a kerületben élő Ughy Márk, a strandlab-
darúgó-válogatott egyik meghatározó játékosa, aki Lévai István 
Zoltán alpolgármesterrel együtt adta át a nemzetközi mérkőzések 
lejátszására is alkalmas pályát.

– Budapesten ez az első ilyen minősítésű strandlabdarúgó-pá-
lya, amelynek hasznosításával kapcsolatban már a Magyar lab-
darúgó szövetség is megkeresett minket. a pályát elsősorban az 
utánpótlás-akadémia futsal- és strandlabdarúgó-szakosztálya 
fogja használni. Természetesen a többi labdarúgócsapat is tart-
hat itt edzést, a strandfoci ugyanis kiváló kiegészítő sportág szá-
mukra – mondta Baumann Gizella, a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. vezérigazgatójának szaktanácsadója.

a tervek szerint mind a homokos, mind a megújult füves pálya 
bérelhető lesz a jövőben a nagyközönség számára is, azzal a ki-
kötéssel, hogy a gyep kímélése érdekében stoplis cipőt nem lehet 
használni. a füves pályát testnevelésórák keretében rendszeresen 
igénybe vehetik a két közeli tanintézmény, a Bókay és a Darus ut-
cai általános iskola tanulói.
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Tisztelt 
Olvasóink!

az elmúlt napokban már mindenki 
tapasztalhatta, hogy beköszöntött a 

nyár, bár a vakáció, a nyaralás időszaka 
hagyományosan a tanév befejeztével 

indul.
a nyaralás rengeteg izgalmat és 

csodálatos élményt hoz, s mi arra 
buzdítunk mindenkit, hogy ezeket a 

megismételhetetlen pillanatokat ossza 
meg velünk. ehhez még messzire sem 
kell utazni, a felvételek készülhetnek a 

kerületi strandon vagy valamilyen vidám 
kerületi illetve családi programon.

augusztus 25-ig várjuk a nyári 
élményekről készített fényképeket, 

amelyekhez egy rövid, néhány 
soros, képaláírásként is elhelyezhető 

magyarázatot kérünk. (Hol készült a kép, 
és ki látható rajta?)

a legjobb felvételekből szeptemberi első 
számunkban képriportot készítünk, és 
az öt legjobbnak talált fotó beküldője a 

Városgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. 
által felajánlott ajándékcsomagot nyer.  

ajándék 
játszótér 

Új játszóteret adtak át a havanna-lakó-
telepen. A Kondor Béla sétány végén 
kialakított családi parkban kétmillió 
forint értékben helyezett el játékeszkö-
zöket a Jövő ifjúságáért Egyesület.

a jövő Ifjúságáért egyesület az európai unió 
támogatásával megvalósult, az európai szoci-
ális alapból finanszírozott TÁMOP 5.5.4-13/1-
2013-0018 nyertes pályázatnak köszönhetően 
május 31-én játszóteret avatott a Havanna-lakó-
telepen. a kötetlen családi délelőttön bogrács-
ban rotyogott a babgulyás, volt gyöngyfűzés, 
arcfestés, drámajáték, gitároktatás, és persze a 
gyerekek kipróbálhatták az új játszóteret. az 
eseményen részt vett Kucsák László országgyű-
lési képviselő, Szarvas Attila alpolgármester és 
Havasi Zoltán önkormányzati képviselő is.

– ezt a pályázatot 2013-ban nyertük 
meg, s a keretében lakossági információs és 
szolgáltatóirodát hoztunk létre a lakótelepen. 
a környéken élők ennek nyitóünnepségén sza-
vazhattak, hogy hova és milyen játékokkal kép-
zelnek el egy új játszóteret. ezt követően a kí-
vánságok és a költségvetés összehangolásával, a 
Kondor Béla sétány és a Kolozsvár utca sarkán 
építettük fel a hintával, csúszdával, homokozó-
val és egyéb játékokkal felszerelt játszóteret. ez 
a terület ideális választásnak bizonyult, mivel 
a Pestszentlőrinci agapé Gyülekezet korábban 
már kialakított itt egy családi szabadidőparkot, 
ahol lehetőség van sütögetésre és bográcsozás-
ra, viszont mindeddig hiányzott valami, ami a 
gyerekeket is leköti – mondta Lukács László, az 
egyesület elnöke. 

Havasi zoltán hozzátette, hozzátette, hogy a 
családi park lehetőségeit már tovább is gondol-
ták, s remélik hogy a jövőben pályázati forrá-
sokból, illetve az önkormányzat támogatásával 
egy futballpályát, valamint kültéri pingpong-
asztalokat és más szabadidős eszközöket is te-
lepíthetnek ide. 

Ê csernai mariann

előadás 
az eltűnt 
gyerekekért
huszonkét kerületi általános iskolá-
ból négy-négy diák nézhette meg a 
tom sawyer-kaland című interaktív 
színpadi produkciót a gór nagy Má-
ria színitanoda előadásában a honvéd 
Kulturális Központban.

Galgóczy Zoltán alpolgármester kezdeményezésé-
re az önkormányzat támogatásával a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által működtetett 19 
kerületi általános iskolából, valamint a szenczi, a 
szent lőrinc és a sztehlo egyházi iskolából négy-
négy diák vehetett részt június 3-án és 4-én a kí-
sérőtanáraival a Tom sawyer-kaland című előadá-
son. 

a Mark Twain regényei alapján, jeff newman 
befejezetlen zenés játékának felhasználásával ké-
szült családi musical kamaszokról szól, de nem 
csak kamaszoknak. 

a kaland középpontjában bandázó kölykök, 
rablóbandák gátlástalansága, a barátság, a hűség, 
a betyárbecsület és a kitartás áll, az, hogy miként 
oldhatja fel egy csapatnyi kamasz bátorsága a fel-
nőttvilág ostoba előítéleteit bőrszínről és szárma-
zásról.

az előadás érdekessége, hogy nem a megszo-
kott keretek között zajlik, vagyis nem úgy, hogy a 
színészek játszanak a színpadon, a közönség meg a 
nézőtérről követi a történéseket, hanem interaktív 
módon. egy tárgyalásjellegű keretjátékban moza-
ikszerűen idézik fel a különböző regényes helyze-
teket, mégpedig úgy, hogy a nézők közül kiválasz-
tott esküdtek döntései formálják a cselekményt. 

az előadás nemcsak bemutatja a veszélybe 
sodródó fiatalok történetét, hanem igyekszik rá-
kérdezni ennek ma is tetten érhető okaira is. a 
mindennapi erőszak veszélyeinek megjelenítése 
mellett a társadalmi gondoskodás szükségességét 
is hangsúlyozza, azzal a szándékkal, hogy ráirá-
nyítsa a közfigyelmet az évente több ezrével eltűnő 
gyerekekkel kapcsolatos megoldatlan társadalmi 
problémákra.

a színpadi produkcióban Tom sawyert Puskás 
Péter, a bírókat Körtvélyessy Zsolt és Bozsó Péter 
alakítja.

Ê f.e.

Rejtett kincsek 
nyolcadik alkalommal keltek útra a 
Xviii. kerület történetére, nevezetes 
épületeire, helyszíneire kíváncsi ki-
rándulók a „Legyünk hűek az örök-
séghez!” szlogen jegyében szervezett 
várostörténeti sétán május 30-án. A 
mintegy 35 fős társaság ezúttal olyan 
mindennapos helyszíneken kutatta a 
rejtett értékeket, mint a havanna-lakó-
telep és környéke.

– a lakótelepeink gazdag helytörténeti ha-
gyományokra tekintenek vissza, és sok szállal 
kötődnek a „történeti” városrészeinkhez, de a 
mindennapok rohanásában, néha az ismeretek 
hiányában elmegyünk mellettük – mondta a 
kirándulásokat négy éve szervező Kardos Gábor 
volt önkormányzati képviselő, a XVIII. kerületi 
Települési értéktár Bizottság elnöke, aki ezúttal 
nem tudott a csapattal tartani, de értő alapos-
sággal összeállított ismertető füzetét most is 
kézhez kapták az érdeklődők. 

a helytörténeti kirándulás résztvevőit 
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kalauzol-
ta, aki kezdetektől fogva kíséri a csoportokat. 

a séta most a Havanna Kiállítóhelynél kez-
dődött, ahol megtalálhatók többek között az 
egykori Állami lakótelep emlékei. a volt Ma-
gyar lőszergyár Rt. telepi épületeiben csaknem 
6000 erdélyi és felvidéki trianoni menekültet 
tudtak elhelyezni.

a Kondor Béla sétányon található szent 
lászló Plébániánál a római útra induló zarán-
dokcsapattal beszélgettek a túrázók. Csendes 
emlékezéssel teltek a percek somogyi lászló 
emlékszobájában, majd a Kondor Béla Közössé-
gi Ház volt az úti cél, ahol jobbágyi Homolya 
jenő emlékkiállítását tekintették meg. a nem-
zetiségek Házában Nazarjan Hamlet, a XVIII. 
kerületi Örmény nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke valamint a lengyel nemzetiségi képvise-
lő fogadta a látogatókat. 

az erdélyi alapítású unitárius egyház 1935–
36-ban közadakozásból épített istenházában 
Szent-Iványi Ilona tiszteletes asszony mesélt a 
mintegy 450 év emlékeiről.

a szent lőrinc-lakótelep szépen rende-
zett útjain és fokozatosan megújuló épületei 
és szabadtéri szobrai között érte el a csoport 
a Herrich–Kiss-villát. a helytörténeti gyűjte-
mény leendő otthona Dél-Pest egyik kulturális, 
múzeumpedagógiai centruma lehet majd. a ki-
rándulás a szent lőrinc-kápolnánál ért véget.

a Fővárosi Közgyűlés a hosszú éveken át foly-
tatott kiemelkedő nevelő-oktató munka elisme-
résére alapította a Bárczy István-díjat 2009-ben. 
Kerületünkből idén hárman is megkapták az 
elismerést: Véghely Tamásné, a Kastélydombi 
Általános Iskola igazgatója, Grünvald Mária, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gim-
náziuma és Továbbképző Központjának igaz-
gatója és Tóthné Kővári Csilla, a XVIII. kerületi 
Pedagógiai Intézet igazgatója. a díjakat Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyet-
tes adta át. 

– egy ilyen elismerés nemcsak személyes ér-
dem, hanem egyben a tantestület érdeme is, 

amely segít végrehajtani azt, amit kigondolunk. 
Vezetőként az ő erejükből lehet építeni – mondta 
az ünnepség után Véghely Tamásné.

Grünvald Mária úgy véli, hogy minden bi-
zonnyal az idén húszéves országos színjátszó 
fesztivál megszervezése is hozzájárult a díjazásá-
hoz.

Tóthné Kővári Csilla több mint két évtizedes 
munkája elismerésének tekinti a kitüntetést.

– az áprilisi átszervezés óta már az Oktatási 
Hivatal munkatársaiként dolgozunk a kollégáim-
mal, akikkel együtt az elmúlt 21 év szakmai mun-
kájának elismeréseként tekintünk erre a díjra.

Ê Puskás

az áldozatos munka elismerése
 

három Xviii. kerületi intézmény vezetője vehette át június 5-én a Bárczy istván-dí-
jat a Főpolgármesteri hivatal dísztermében. 

Messzire világító lámpások
A pedagógusnap alkalmából az önkormányzat ünnepséget rendezett június 5-én a  
rózsa Művelődési házban.  

Virágcsokorral köszöntötte Ughy Attila pol-
gármester és Galgóczy Zoltán alpolgármester 
Grünvald Mária, Tóthné Kővári Csilla és Véghely 
Tamásné intézményvezetőket, akik néhány órá-
val korábban vehették át a fővárosi pedagógusna-
pi ünnepségen a Bárczy István-díjat. 

a polgármester meleg szavakkal szólt a pe-
dagógusok áldozatos, ám szép munkájáról, 
beszédében idézve Koczeth lászló gyakorló 
pedagógusnak a Magyar Irodalmi lapban meg-
jelent sorait: „Pedagógus vagy? akkor neked 
küldetésed van. neked lámpásnak kell lenned. 
Olyan értékvesztő, felfordult világban élünk, 
melyben nagy szükség van messzire világító, ér-
tékteremtő, szeretetet, tudást átadni tudó lám-
pásokra. Tisztán, őszintén sugárzó emberi fé-
nyükre, mely, ha világos van, szinte észrevétlen 
marad, de a sötétben köré telepednek az emberek.” 
ughy attila átadta a kerület óvónője, a kerület 
tanítója, a kerület tanára kitüntetéseket is. eze-
ket az elismeréseket a gyermekek, a tanulóifjúság 
nevelésében-oktatásában a kerületben legalább 
tíz éve elismerésre méltó munkát végző taná-
rok, tanítók, óvodapedagógusok kaphatják meg. 
ezt követően a polgármester Vad Sándornénak, 

a Bóbita óvoda vezetőjének nyugdíjba vonulása 
alkalmából megköszönte a több évtizedes mun-
káját.

az ünnepi műsorban Fábián Luca, a szenczi 
Molnár albert Református Általános Iskola ta-
nulója, valamint az eötvös loránd Általános Is-
kola diákjai, a Tébláb alapfokú Művészeti Isko-
la növendékei mellett Rékasi Károly színművész 
működött közre.

Ê fülep e.

A kitüntetettek 
A kerület tanára: 

Bakosné Baár Tünde (Piros iskola), 
Gelniczky erzsébet  (sOFI), Kerekes elek 

(Gulner iskola), szilágyi Dániel (eötvös iskola), 
Thomann julianna (Bókay iskola)  

A kerület tanítója: 
Kisvarga Gáborné 

(eötvös iskola), Pelvánné Vajtai judit 
(ady iskola) 

A kerület óvodapedagógusa: 
Ács Ildikó (zöld liget óvoda), 

Kázsmér Istvánné (napraforgó), 
Reszler erika (Gyöngyszem) 
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vasvári-napok 
neGyedszer
A cél a kárpát-medencei magyarság közötti kapcsolatok erősítése

az oldalt összeállította: fülep erzsébet

Folytatás az 1. oldalról

a program a sportkastély mögött folyatódott, ahol elsőként a 
Dohnányi ernő zeneiskola növendékei léptek fel. Távolabb, a sátrak 
előtt a felnőttek grillsütő versenyre készítették a finomabbnál fino-
mabb falatokat. a zeneiskolások műsora után a polgármester kö-
szöntőt mondott, majd Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári egyesület 
elnöke átadta a Vasvári-díjat Antal Jánosnak, Körösfő polgármester-
ének, aki sokat tett Vasvári Pál emlékének megőrzéséért, a hagyo-
mányok és a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért. a szintén díjazott 
Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium helyet-
tes államtitkára akadályoztatása miatt később veszi át az elismerést. 
Ő korábban az MH vitéz szurmay sándor Budapest Helyőrség Dan-
dár parancsnokaként támogatta a Vasvári-napok rendezvényeit.  
a rendezvénysorozaton minden korosztály megtalálhatta az íz-

lésének és érdeklődésének megfelelő kulturális és gasztronómiai 
programot. a legkisebbek az állatsimogatónál, pónilovaglással és a 
19. századi vásárokat idéző kosaras körhintában töltötték a legtöbb 
időt. aki akart, reformkori ruhákba bújhatott, és többféle kézműves 
mesterséggel is megismerkedhetett. szombat délután Szőke András 
stand-up comedy műsorral szórakoztatta a közönséget, majd Szan-
di, Zséda és a Felkai Jam lépett színpadra, este pedig Keresztes Ildi-
kó adott koncertet. 

Vasárnap délelőtt az első világháborúban elesett katonákra em-
lékezve helyeztek el koszorút a pestszentimrei Hősök terén a kerüle-
ti önkormányzat, a PVÖ, Körösfő és a Vasvári egyesület képviselői. 

az iskolai főzőcsapatok már kora reggeltől a sátrak előtt forgat-
ták a fakanalat, hogy összemérjék a tudásukat, miközben a színpa-
don egymás után léptek fel a kerületi iskolák diákjai. Délután az 
Irigy Hónaljmirigy, a P. Mágnes, a nemCsak Berry rockzenekar és 

a The BlackBirds Beatles-emlékzenekar lépett fel, s a program a P. 
Mobil esti koncertjével zárult. a fesztivált Kucsák László ország-
gyűlési képviselő zárta be.

a háromnapos rendezvény a felsoroltakon túl is számos érdekes-
séget kínált. ezúttal is volt katonai alaki bemutató, és színpadra lép-
tek többek között a Tébláb alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, 
a Botafogo, a Kolibri és a Polonéz táncegyüttes. a műsort szomba-
ton és vasárnap is Császár Bíró Lilla és Gönczöl András vezette.

sütŐ-FŐzŐ gyŐztEsEK
A felnőttek grillversenyében a dr. széky endre 
pestszentimre történeti társaság ért el első helyezést, 
a második a pestszentimrei óvodák közös csapata, a 
harmadik a kastélydombi iskola lett. A díjakat lévai István 
zoltán alpolgármester adta át. 
A diákok főzőversenyén megosztott első helyezést ért el 
a sztehlo iskola (petrovics fanni és makay Nikolett) és az 
Ady iskola (rozmann Balázs, foidl Bálint, szeleczky Bo-
tond, Báró zoárd és kőműves roland). A diákok versenyét 
az Idősekért-fiatalokért közalapítvány szervezte, a díjakat 
dámsa József, a közalapítvány elnöke és diráné huszár 
gertrúd titkár adta át. 

A tErvtAnács díJAzottJAi
A Xviii. kerületi építészeti-műszaki tervtanács hagyományteremtő szándékkal díjazta a 2014-ben 
véleményezésre benyújtott tervek közül a legjobbakat. A díjakat ughy Attila polgármester adta át az építők 
napja alkalmából, a vasvári-napok keretében június 6-án. Az első helyezett haluska gábor családi házának, 
a második Fábián László és Márton Emese újrahasználati és szemléletformáló központjának, a harmadik 
Fenyvesi Péter öt kétlakásos családi házának a terve lett.  
– nem mindegy, hogy milyen épületállományt hagyunk örökül az utódainkra – hangsúlyozta Mártonffy Miklós 
kerületi főépítész. – hogy jól használható, gazdaságos, a szemnek is kellemes, szép épületeket, tereket 
örökítünk rájuk, vagy ellenkezőleg: gondokat és terheket.

A kalotaszegiek álma Vasvári Pál egész alakos bronzszobra Kultúra
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� Volt, akit elriasztott 
a reggeli borús 
időjárás a május 

31-i szabadtéri gyermek-
napi rendezvényektől, 
de végül azoknak lett 
igazuk, akik bátran 
elindultak szórakozni a 
gyerekekkel. A Bókay-
kertben megrendezett 
hagyományos gyermek-
napi kavalkádon egy 
gombostűt sem lehetett 
leejteni, kora délután pe-
dig parkolóhelyet is csak 
a bejáratoktól messzebb 
lévő utcákban lehetett 
találni.

Puskás AttilA   

a Bókay-kertben ezúttal is 
nagyszerű volt a hangulat. a 
gyerekek rengeteg játék közül 
választhattak. Két helyszínen is 
lehetett villanyautókkal köröz-
ni, ugrálóvárban hancúrozni, 
nem beszélve a hagyományos 
gyermeknapi utazó vidámpark 
kínálta lehetőségekről. a kör-
hinta, a céllövölde és a hason-
ló mulatságok ugyan pénzbe 
kerültek, de ezen a napon a 
szülők semmit nem sajnáltak a 
srácoktól. lángos és kürtőska-
lács nélkül szinte egy családot 
sem lehetett látni, de sok kézben 
ott volt a nyárson sült, ropogós 
burgonyacsipsz is, aminek illata 
már messziről érezhető volt.

a teniszpályák felé kanya-
rodva előtűntek a pónilovak, s 
egy karámban csacsi, bárány, 
kecske és egy szép láma várta 
a simogató gyermekkezeket. 
nem kérdés, hogy itt hosszabb 
időre le kellett táborozni. a 
bátrabbak már fent ültek a pa-
cik nyergében.

– Gyere ide, kiskecske – 
hangzott a felszólítás csivitelő 
gyerekhangon, és kis kezek 
nyújtották a szalmát az abszo-
lút kedvencnek, az apró gidá-
nak. 

Persze arra vigyázni kellett, 
hogy a lelkes látogató ne adjon 
leveleket a környező bokrokról 
az állatoknak.

– nem szabad levelet en-
niük, mert nem tudják meg-
emészteni, és megbetegszenek 
– mondta a gondozó kislány, 
aki nagy komolysággal végezte 
a feladatát, az emberekre és az 
állatokra egyaránt ügyelve. 

Úton-útfélen rengeteg látni-
való akadt, hol egy Barbie-au-
tóban lehetett eltölteni hosszú 
perceket, hol egy színes, figurás 
lufierdő jelentett vágyakozással 
teli perceket. 

– apu, nézd, Törpapa! – 
hangzott a kéréssel egyenérté-
kű felkiáltás. 

a program nem lehetett tel-
jes a lego-játszóház nélkül. a 
kockajatek.hu nyári táborának 
előfutáraként megjelenő prog-
ramon bárki kedvére építhe-
tett, játszhatott a távirányítású 
legóautókkal, és ha az otthoni 
készletből hiányzott valami, 
azt meg is vásárolhatta. 

zEnE, tánc, sPort 
Egy hELyEn
A színpadon egész nap 
egymást érték a zenés, 
táncos és a sportbemu-
tatók. A délelőtt a ha-
hota gyermekszínház 
csizmás kandúr című 
előadásával kezdődött, 
majd gryllus vilmos 
énekelt és játszott a 
gyerekekkel. Fellépett 
a team dance studio, 
az Apacuka zenekar és 
Lala bohóc is.  Bemu-
tatkozott a városgazda 
utánpótlás Akadémia, 
amelynek küzdősport-
szakosztálya színpadi 
produkcióval készült. 
A gyermeknapi prog-
ramot – a nagyobbakra 
is gondolva – az esti 
sugarloaf-koncert 
zárta.

TeljesülTek 
a kívánsáGok
Gyermeknapon mindent szabad

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ugrálóvár? 
nincs akadály!
se tér, se idő nem vetett gátat a legjobb programoknak 
május utolsó vasárnapján a rózsa Művelődési házban. 
A vidám gyermeknapra csaknem 150 látogató érkezett.

– a mai napon a hátrányból 
előnyt tudtunk kovácsolni, mi-
vel a délelőtti borongós időjárás 
sokakat elriasztott a szabadtéri 
programoktól, és a környéken 
nem volt más olyan gyerek-
napi rendezvény, ahol fedett 
helyen tudtak volna kikapcso-
lódni kicsik és nagyok – mond-
ta Kaltenecker erika, a Rózsa 
Művelődési Ház művelődés-
szervezője, a kézműves foglal-
kozás vezetője. – Igyekeztünk 
változatos műsorokat és foglal-

kozásokat tartani és minden olyan elemet beépíteni a programba, 
amely szabadtéri helyszínen is elérhető.

a gyermeknapot a lőrinci színpad évadzáró előadása, a 7 pró-
ba című interaktív zenés mesejáték nyitotta. a bemutató után a 
székek helyét két hatalmas ugrálóvár váltotta fel, amelyeknél a dél-
után végéig nagy volt a sorban állás. nem kevésbé az arcfestő szé-
ke előtt, aki fáradhatatlanul festette a színes, csillogó pillangókat 
és a szuperhősöket a kicsik arcára. 

a kézműves foglalkozáson a gyerekek rengeteg színező közül 
választhattak, vagy készíthettek szalagokkal díszített madárbábot. 
a legnagyobb sikere mégis a nyalókapillangónak volt, hiszen az 
elkészítés és a játék után minden gyerek elfogyaszthatta a szárnyak 
közé bújtatott édességet. a záróattrakció pedig egy bűvész érkezé-
se volt, aki nemcsak a mutatványaival varázsolta el a gyerekeket, 
hanem azzal is, hogy bevezette őket a varázsvilág rejtelmeibe, és 
egy-két trükköt is megtanított nekik.

Ê-csernai-
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

a háborúk hőseire eMlékeztek
Koszorúzással emlékeztek meg Pestszentimrén az első és a második világháború-
ban elesettekről, valamint a harcok civil áldozatairól május 31-én a hősök napja al-
kalmából. 

Az ünnepséget szervező Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság és a XVIII. 
kerületi önkormányzat képviselői mellett az 
imrei oktatási intézmények, civil szervezetek 
képviselői és a megemlékezésre kilátogató pol-
gárok is fejet hajtottak a hősök emléke előtt.

A hősök napjának eredete 1917-re nyúlik 
vissza. Ekkor foglalták törvénybe, hogy nem-
zetünk hősi halottainak tiszteletét megfelelő 
módon kell kifejezésre juttatni. Egy 1943-as 
rendelet a második világháborúban elesettek 
emlékének megőrzésére is felszólított, de a há-
ború után feledésbe merült az ünnep. 

A rendszerváltozást követően először 1992-
ben, a budapesti Ludovika Akadémia előtt fel-
állított hősök emlékművénél tisztelegtek a vi-
lágháborúk hősi halottainak, katonai és polgári 
áldozatainak emléke előtt május utolsó vasár-
napján.  Az Országgyűlés 2001-ben nyilvánítot-
ta nemzeti emlékünneppé a hősök napját. 

– Ezen a napon azokra gondolunk, akik a 
hazáért, a következő nemzedékekért, azaz ér-
tünk is harcoltak. Fontos, hogy megőrizzük a 
hagyományt, és évről évre megemlékezzünk 
azokról, akik a háborúkban kiálltak a települé-
sért, a fővárosért, a magyar hazáért – mondta 
a koszorúzási ünnepségen Lévai István Zoltán 
alpolgármester.

Pándy Tamás, a Széky társaság elnöke úgy 
fogalmazott, hogy a két világháborúban eleset-
tek a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért 
a csatatereken. Nemcsak előttük, hanem azok 
előtt is tisztelegni kell, akik más módon váltak a 
gyilkos háborúk áldozataivá.

A rövid megemlékezést követően az ön-
kormányzat nevében Lévai István Zoltán és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester (képünkön), a 
Széky társaság részéről Mayer Lajos, Nemeskéri-
Kutlán Endre és Pándy Tamás helyezett el ko-
szorút a Hősök terén lévő emlékműnél.

� rendkívül válto-
zatos szórako-
zási lehetőséget 

kínált a gyerekeknek 
a harmadik alka-
lommal megrende-
zett pestszentimrei 
gyermeknap. május 
31-én megtelt az 
Imre központjában 
lévő hősök tere, ahol 
valódi játékdzsungel 
fogadta a kicsiket és 
nagyokat, a szülőket 
és nagyszülőket.

Az Imre-ház mellett az 
édesszájúak Mekkájában, a 
gyermekpartisátor alatt kínálták 
az elmaradhatatlan vattacuk-
rot és pattogatott kukoricát, s 
ugyanitt lehetett venni perecet, 
süteményeket és fagylaltot is.

mINdeNt 
kIhAszNáltAk
A játszótéren számos ingyenes 
játékkal készült a rendezvényt 
közösen szervező kerületi ön-
kormányzat és Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társa-
ság. Az ugrálóvár folyamatosan 
tele volt a felfújt óriásmatracon 
sokszor vakmerően szökdécselő 
apróságokkal. Ugrálni minden 
kisgyerek szeret, de mindig 
akadnak olyanok, akik szeret-

nék kipróbálni, de az utolsó pil-
lanatban – látva a többiek néha 
tényleg ijesztő viháncolását 
– visszariadnak. Azért a félén-
kebb gyerekek is megtalálták 
a maguk szórakozását. Egyet-
len percig nem voltak üresek a 
játszótér hagyományos eszkö-
zei sem: a csúszda, a hinta és 
a mérleghinta. Nagy sor állt a 
lufit hajtogató bohócoknál is, és 
az arcfestők sem tétlenkedtek. 
Sorra készültek a különböző 
állatmaszkok, a teret benépe-
sítették a cicák, oroszlánok és 
pillangók.

fAgyIért 
rAJzoltAk
A trambulint a nagyobb gyere-
kek vették birtokba, s itt sem 
volt megállás. A kézműves 
asztaloknál sorra készültek az 
ajándék- és emléktárgyak, az 
aszfaltrajzversenyen pedig nem 
is az volt a lényeg, hogy kinek 
az alkotása nyer, hanem az önfe-
ledt krétázás örömét lehetett lát-
ni a gyerekek arcán. A verseny 
minden résztvevőjének jutott 
egy kis ajándékcsomag, a há-
rom legjobb rajz készítője pedig 
egy-egy 10 adagos fagyibérletet 
kapott.

– A tavalyi évhez hasonló-
an idén is rengeteg elégedett 
véleményt hallottunk már a 
helyszínen. Ezúttal sikerült a 
korábbiaknál még több ingye-

nes programot szerveznünk, és 
a helyszínek közelsége családias 
hangulatot teremtett. Újdonság 
volt a pónilovaglás, aminek si-
kerét a szűnni nem akaró sor bi-
zonyította – mondta Gera Éva, 
az önkormányzat pestszentimrei 
referense. 

csALádoK 
ünnEPE
valódi család 
program volt a május 
30-i pestszentimrei 
rendezvény, amelyen 
a szülők semmilyen 
gyermeki kívánságot 
nem tagadtak meg. 
Apukák és anyukák 
türelmesen álltak 
sorba a pónilovaglás 
helyszínén, ahol a két 
paci szinte megállás 
nélkül rótta a köröket. 
ha néha lehetett 
is látni elfáradt 
családfőket, akkor 
is együtt majszolta 
a családok 
apraja-nagyja a 
vattacukrot, ami a 
kicsiknek mindig 
különleges csemege, 
a felnőtteknek 
számára pedig 
örökös nosztalgikus 
kedvenc.

Sok jó élmény 
kiS helyen iS elfér
 Családias gyermeknap Pestszentimrén
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eMléktáblát 
kapott pintér 
kálMán 
ünnepélyesen felavatták a pestszent-
imrei Pintér Kálmán szakrendelő név-
adójának emléktábláját. A dombormű 
május 31-i leleplezésén dr. Maitz László, 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-
ségügyi szolgáltató nonprofit Közhasz-
nú Kft. igazgatója méltatta Pintér Kál-
mánnak, Pestszentimre első kinevezett 
orvosának a munkásságát, életútját.

– Az 1893-ban Budapesten született Pintér Kál-
mán fiatalon árva lett, de szorgalmas diákként 
a piarista gimnázium elvégzése után a Királyi 
Magyar Tudományegyetem orvosi karára je-
lentkezett. Tanulmányait 1914-ben félbeszakí-
totta az első világháború, amelyet végigharcolt. 
1922-ben kapta meg orvosi diplomáját. Első 
munkahelye Soroksárpéteri lett. Később köror-
vos lett, és a tisztiorvosi teendőket is ő látta el. 
1925-ben fogorvosi képesítést is szerzett – idéz-
te fel Pintér Kálmán életútját dr. Maitz László.

Pintér Kálmánt a szegények orvosának is 
nevezték, akiről az a legenda is elterjedt, hogy 
betegeinek sokszor a recepttel együtt a gyógy-
szer árát is odaadta. Emléktábláját halálának 
75. évfordulóján leplezte le Lévai István Zol-
tán és Galgóczy Zoltán alpolgármester, Maitz 
László és Pándy Tamás, a Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság elnöke. 

A tábla avatását megelőzően Galgóczy Zol-
tán és Pándy Tamás a dombormű készítőjét, 
Záhorzik Nándor imrei szobrászművészt is kö-
szöntötte 80. születésnapja alkalmából. 

folytatódott 
az Utcazene 

hangulatos minikoncertet adott a 
dohnányi Ernő zeneiskola ifjúsági 
csellóegyüttese Pestszentimrén a Pintér 
Kálmán szakrendelő előtt május 31-én.  

A kerületrész központjában rendezett gyermek-
napi programnak hangulatos zenei aláfestést 
adott a klasszikus művekből, filmzenei feldol-
gozásokból álló térzene. 

A Hősök terén lévő játszótér gyermeknapi 
zsibongása nagyszerűen megfért a csellókon 
megszólaló zeneművek különleges hangzásával. 
A színpad elhelyezkedéséből adódóan a rendez-
vény minden pontján, így az Imre-háznál felállí-
tott fagylaltos kocsinál, a játszótéren, a szakren-
delő melletti tűzoltó- és rendőrségi bemutatón 
és a pónilovagláshoz sorban állva egyaránt él-
vezni lehetett a felcsendülő dallamokat.

A Pestszentimrei Közösségi Házban 2013 
óta nagy sikert arató komolyzenei hangverseny-
sorozat szabad térre vitele jó ötletnek bizonyult. 
Utcazenebona elnevezéssel tavaly augusztus-
ban rendezték az első koncertet. Idén a Nem-
zeti Kulturális Alap segítségével összesen öt 
szabadtéri koncertre van lehetőség. Áprilisban 
a zeneiskola fúvósegyüttesei zenéltek, május 
elején pedig az ének tanszak növendékei adtak 
anyáknapi műsort a járókelőknek.   
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10 Kultúra Idén is tánccal búcsúztatták a tanévet a Vörösmarty iskola tanulói

Gálázott a sOFI
versekkel, dalokkal és prózai művekkel 
léptek színpadra a Xviii. kerületi speci-
ális oktató és Fejlesztő intézmény diák-
jai május 30-án a Kondor Béla Közössé-
gi házban megrendezett gálaműsoron. 

a sOFI tavaly ünnepelte fennállásának 60. év-
fordulóját, és az akkori ünnepi program sikerén 
felbuzdulva az iskola pedagógusai úgy gondol-
ták, hogy a tanulók egész éves fejlődéséről ki-
váló képet adó műsorral megpróbálnak hagyo-
mányt teremteni.

– a korábbi iskolanapot hoztuk ki a széle-
sebb közönség elé. ez a gála jó alkalom arra, 
hogy a sajátos nevelési igényű, tehát a tanulás-
ban vagy értelmileg akadályozott gyermekek 
megmutassák, mi mindenre képesek – mondta 
Batári Géza, a sOFI igazgatója. – a műsorban 
verssel, prózával, énekkel fellépők között az in-
tézményben tanuló minden korosztály képvi-
selteti magát, az óvodástól a felnőtt szakiskolás 
korosztályig.

az intézményvezető méltán lehet büszke 
a diákjaira, akik ismét bebizonyították, hogy 
akaraterejükkel és a megfelelő pedagógusok 
irányításával szinte csodákra képesek. 

a gálaműsort megnyitó Galgóczy Zoltán al-
polgármester úgy fogalmazott, hogy minden 
gyerek egy-egy csiszolatlan gyémánt. 

– Rendkívül eredményes, értékteremtő mun-
ka folyik a sOFI-ban. a tartalmasan eltöltött 
tanév bizonyítéka ez a gála, amely az intézmény 
számos más programjához hasonlóan egyedül-
álló élmény – hangsúlyozta. 

a gálaműsort a sOFI felső tagozatos és szak-
iskolás tanulóiból álló énekkar nyitotta meg. az 
apáca-show című film világhírű betétdala, az 
Oh Happy Day! előadása nagyszerű alaphangu-
latot teremtett, s a további fellépők produkcióit 
kísérő taps és az önfeledt szórakozás bizonyítot-
ta, hogy valóban boldog napot töltöttek együtt 
gyerekek, szülők és tanárok ezen a szombaton a 
közösségi házban.

Ê P. A.

Kerületszépítés 
tizennégy apró virágoskerttel szépítet-
ték meg kerületi óvodások és kisisko-
lások a lőrinci piacnál lévő, parkolónak 
használt kopár területet. Az ízléses vi-
rágládákat a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. állította fel, a virágokat 
az önkormányzat adta.

– Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak hirdet-
tük meg ezt a kis kerületszépítő versenyt. a vi-
rágágyásokat saját terveik szerint készítették el 
a csapatok. Tizenhárom intézményből érkeztek 
a kis kertészek, a Csontváry suliból két csapat 
is jött – mondta Forgács Edit, az önkormányzat 
környezetvédelmi csoportjának munkatársa.  – 
a kész virágágyásokat a Városgazda gondozza, 
de akár maguk az alkotók is bármikor kijöhet-
nek, és megöntözhetik, ápolhatják a kis virágos-
kertjüket.

az egyik ötletgazda Dömötör István alpol-
gármester volt, aki vidéki útjai során találko-
zott hasonló kezdeményezéssel. 

– nagyon örülök, hogy elsőre ennyi vállalko-
zó kedvű csapat érkezett, csodálatos kiskerteket 
hozva létre. nagyon tetszenek a kreatív alkotá-
sok, az apró ötletek, és annak is örülök, hogy 
nem nekem kellett eldöntenem, melyik lett a 
legszebb, mert mindegyik különleges – mondta 
az alpolgármester.

Bár a kertészkedést versenyként hirdették 
meg, tulajdonképpen mindenki nyert a kezde-
ményezéssel. a virágágyások egyelőre nyáron 
színesítik a teret, télre elbontják őket, de a ter-
vek szerint jövőre ismét a kerület díszévé vál-
hatnak.

Ê P. A.

Ki játszik 
még ilyet?
Játékos időutazásra várták a kicsiket 
az Angyalkert hagyományőrző népi ját-
szófoglalkozáson május 29-én a Bókay-
kertben. A gyerekek a falovacskákon 
fáradhatatlanul vágtatva jelezték, hogy 
az önfeledt játék csak egy jó ötlettől 
függ.

a Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 
a helyi óvodákkal együttműködve nyolcadik al-
kalommal rendezte meg az angyalkert elneve-
zésű hagyományőrző játszódélutánt. a program 
célja az óvodapedagógusok lelkes és önkéntes 
munkájának köszönhetően a magyar népi ha-
gyományokra épülő játékok felelevenítése és 
újragondolása. a szervezők fontosnak tartják 
megmutatni azt, hogy mennyi lehetőség van az 
önfeledt kikapcsolódásra, és mennyi formája 
van a jó játéknak. a számos népi játék – karika-
dobás, lovacskázás, fakardozás – mellett a gye-
rekek részt vehettek kézműves foglalkozásokon, 
és megnézhettek egy legókiállítást is.

A program keretében meghirdetett rajzkiál-
lításra 17 kerületi óvodából, illetve tagóvodá-
ból csaknem 120 kép érkezett, amelyek közül 
a 60 legjobb rajzot állították ki a helyszínen. 
A művészeti versenyre a téma meghatározása 
nélkül bármilyen rajzot be lehetett küldeni, hi-
szen a megmérettetés célja nem a képességek 
összehasonlítása volt, hanem az, hogy a gye-
rekek lehetőséget kapjanak a fantáziájuk és a 
kreativitásuk kibontakoztatására. a díjakat 
Galgóczi Zoltán alpolgármester és Tóthné Kő-
vári Csilla közoktatási és pedagógiai szakértő, 
a Pedagógiai Intézet megbízott vezetője adta 
át. A kicsik alkotásra ösztönző eszközöket: 
színesceruza- és filckészletet, valamint kifes-
tőkönyveket kaptak ajándékba.

Ê cs. m. 

Metszéspontban 
a művészet
Kőszegi és Xviii. kerületi képzőművé-
szek közös kiállítása nyílt meg június 
4-én a Kondor Béla Közösségi házban. 
A Metszéspont 2015 című tárlat meg-
nyitóján Kucsák László országgyűlési 
képviselő köszönetet mondott a kő-
szegi küldöttségnek az elmúlt évi ven-
déglátásért, amikor pestszentlőrinc-
pestszentimrei művészek alkotásait 
állították ki a Jurisics-várban. 

– nagy öröm számomra, hogy alkotóink tavalyi 
nyugat-magyarországi látogatása után viszo-
nozhatjuk a vendéglátást, ha nem is egy várban, 
de mindenképpen a kultúra egyik kerületi fel-
legvárában – köszöntötte a kiállítás résztvevőit 
és a vendégeket Kucsák László.

Huber László, Kőszeg polgármestere hangsú-
lyozta, hogy a nemzeti összetartozás napja azért 
is kiváló alkalom a kőszegi témákat, város- és 
életképeket, helyi alkotók gondolatait kifejező 
festményeket és egyéb képzőművészeti alkotá-
sokat felvonultató kiállítás megnyitására, mert 
a nyugati határszélhez közeli várost közvetlenül 
is érintette a trianoni megegyezés.

– Kőszeget megviselte a trianoni diktátum, 
és tulajdonképpen a város azóta sem tudta ki-
heverni az akkori veszteséget. a kőszegi járás-
ban ugyanis szerves gazdasági és kulturális 
egységben élt 53 település, amiből a határok tri-
anoni átrajzolása után csak 17 település maradt 
a magyar oldalon, és Kőszeg gazdasága meg-
roppant – emlékeztetett röviden városa történe-
tére Huber lászló.

a második világháború után, a vasfüggöny 
árnyékában a textilipar, a rendszerváltozást kö-
vetően pedig az idegenforgalom és a kulturális 
élet adott lehetőséget arra, hogy Kőszeg fenn-
maradjon.

a Kőszegi Művészeti egyesület és a XVIII. 
kerületi művészek tárlata június 28-ig tekinthe-
tő meg a közösségi házban.  

Ê P. A.

a Vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban legyen szó ze-
nei, nyelvi vagy éppen kommunikáció tagozatos 
osztályról, a tánc minden tanuló között átívelő 
összetartó erő. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a diákok évről évre egy nagyobb sza-
bású táncos gálaműsorral búcsúztatják a tanévet.  
– szalai andrea néptáncpedagógus 2004-ben állt 
elő azzal az ötlettel, hogy rendezzünk egy olyan 
táncévzárót, amelyen a diákok előadás keretében 
megmutathatják a szülőknek, hogy mit tanultak, 
és mennyit fejlődött a tudásuk az elmúlt év során. 
az ötletet tett követte, és nagyon örülök, hogy 
idén már tizenegyedik alkalommal rendezhettük 

meg ezt a műsort – mondta Pásztor Józsefné igaz-
gató, hozzátéve: rendkívül fontosnak tartja, hogy 
a diákok megismerkedjenek a néptánccal, és tisz-
tában legyenek a hagyományokkal.

a Pestszentimrei sportkastélyban május 29-
én megrendezett gálán az iskola valamennyi 
évfolyamának táncosai bemutatkoztak. Megle-
petésvendégként előbb a Pápai Református Kol-
légium Gimnáziuma és Művészeti szakközépis-
kolájának tanárai és növendékei modern, majd 
a Tébláb alapfokú Művészeti Iskola táncosai 
hagyományos megközelítésben vitték színpadra 
a néptáncot.

Ê cs. m. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
idén első alkalommal, hagyományteremtő szán-
dékkal hirdette meg a Kedvenc tantárgyam című 
rajzpályázatot a kerületben tanuló 9–14 éves 
diákok számára. a feladat nem volt más, mint 
megörökíteni a kedvenc tanóra lényegét, a tanu-
lás legjobb pillanatait. a tantárgyak közül sokan 
magát a rajzot, a rajzóra elemeit örökítették meg, 
de a matematika, a testnevelés és a természetis-
meret is közkedveltnek bizonyult.

a díjkiosztó ünnepségen a vendégeket 
Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte. a 
beérkezett pályamunkákat szakértő zsűri, többek 
között Frömmel Gyula festőművész és Nádasdi 
Mihály szobrászművész értékelte.

– ebben az életkorban az iskola fontos szerepet 
játszik a gyerekek életében, így ezen a pályázaton 
keresztül bepillanthattunk abba, hogyan látják 
ők a tanórákat, illetve lehetőséget adtunk nekik 
egyfajta véleményformálásra is. sokszínű és vál-
tozatos technikákkal elkészített rajzok érkeztek: 
volt, aki ceruzát használt, volt, aki festéket vagy 
filctollat. a legtöbben egy síkban, de néhányan 

három dimenzióban alkottak – mondta Frömmel 
Gyula. a zsűri 6 iskola 16 diákjának képét vá-
lasztotta a legjobbak közé, amelyek a következő 
tanévben felkerülnek az önkormányzat által ki-
osztott füzetcsomagok borítóira. 

Ê-csernai-

A díJAzottAK
tóth Evelin (vörösmarty iskola), Falu-
si Flóra (darus utcai iskola), vrabecz 
viktória (Kandó téri iskola), szabó 
Anna viktória (darus), hegyi niko-
lett (darus), gedeon gerda zsanett 
(darus), Florovits Fanni (Kapocs 
iskola), halmi Flóra (Kapocs), Fodor 
Júlia (Kapocs), Lengyel Anna (Piros 
iskola), czauner Lili (Piros iskola), 
szabó Míra zsófia (Piros iskola), 
Krasnyánszki vivien (Piros iskola),  
Woog olívia (Piros iskola), Kulik Anna 
(szent Lőrinc iskola), Kulik ádám 
(szent Lőrinc iskola).

a hagyományokra építenek
tánccal búcsúztatták a tanévet a vörösmarty iskola tanulói. A régi magyar táncok 
mellett keringő és modern néptánc is helyet kapott a színpadon.

Iskolásnak lenni jó!
Kihirdették a Kedvenc tantárgyam című rajzpályázat eredményeit május 29-én a 
Kondor Béla Közösségi házban. A pályázatra 9 általános iskolából több mint 90 pá-
lyamű érkezett.
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11A felekezeti és a nem felekezeti fiatalokat egyaránt várják a nyári táborok egyház

�két cikkben 
is írtunk már 
az egyházak 

nyári programjairól. 
A befejező részben 
újabb felekezetek 
programjait ismer-
hetik meg.

a pestszentimrei baptisták nya-
ráról Háló Gyula számolt be. a 
lelkész elmondta, hogy még nem 
naprakészek, de a már biztos 
programok mellett továbbiak is 
várják majd az érdeklődőket.

soltVAdkert, 
JáNoshAlmA
– Gondoltunk arra is, hogy a 
gyerekek jobb kedvvel üljenek 
be szeptemberben az iskola-
padba. ezért augusztus utolsó 
hetének végét, vagyis 28–30-át 
soltvadkerten töltjük, a Petőfi-
tónál. a Bács-Kiskun megyei te-
lepülésre gyermekeket és ifjakat 
várunk játékokkal, sportolási 
lehetőségekkel, de nem feledke-
zünk meg arról sem, hogy fele-
kezeti táborról van szó. szerepet 
kap a lelki élet is ezekben a na-
pokban.

szeptember első hétvégéjén, 
4. és 6. között családi táborozás 
lesz jánoshalmán.

– erre a programra családo-
kat várunk. Mivel az még csak 
a tanév első hetének a vége lesz, 
bizonyára el tudnak jönni a 
gyermekek is.

a nyári modellező, művésze-
ti és sakktábort most szervezik 
a baptisták. Információt kérni 
és jelentkezni Háló Gyulánál 
lehet, a 20-886-0010-es telefon-
számon.

gödöllő, AkAlI
a Takács Henrik vezette 
pestszentimrei gitárzenekar is 
aktív részese lesz a nyári prog-

ramoknak. előbb Gödöllőn, 
majd Balatonakaliban tárboroz-
nak, szeretettel várva minden 
érdeklődőt, nem csak a hívőket 
és nem csak a kerületi lakoso-
kat. 

– július közepén, 13. és 17. 
között Gödöllőre megyünk, a 
cserkészparkba. Öt napot töl-
tünk ott, bízva abban, hogy a 

tagjainkon kívül is sokan eljön-
nek. érdemes lesz, mert sok-sok 
élménnyel gazdagodhatnak a 
gitártábort választók.

augusztus harmadik hetét, 
a 17. és 21. közötti időszakot 
Balatonakaliban töltik majd a 
zenekar tagjai és természetesen 
azok is, akik részt akarnak ven-
ni a táborozáson.

jelentkezni Takács Henriknél 
lehet a 30-475-2404-es telefon-
számon, valamint a karcsik@
gmail.com e-mail címen.

erdély, VárfAlVA
Szent-Iványi Ilona unitárius lel-
kész nem csupán a gyermektá-
borokról számolt be.

június első szombatján, 6-án 

a Magyarországi unitárius nők 
Országos szövetsége a lőrinci 
unitárius templomban tartot-
ta éves konferenciáját, amelyre 
erdélyből is érkeztek előadók. 
a téma ez volt: a keresztény nők 
feladata és szerepe a megválto-
zott világban. 

Természetesen lesznek a 
gyülekezetnek „igazi” nyári 
programjai is. Tábort szervez-
nek erdélybe, csatlakozva az 
ottani unitáriusokhoz. Várfal-

ván június 30. és július 5. között 
8–11, július 6. és 12. között 12–
14 éves gyerekek táborozhatnak.

az egyhetes táborok célja a 
gyermekek unitárius és nemzeti 
öntudatának az erősítése, isme-
reteik bővítése és persze a szóra-
kozás.

a tábor vallási témája a sar-
kalatos erények fogalomköré-
re  épül. érdeklődni szent-Iványi 
Ilonánál lehet a 30-311-4461-es 
telefonszámon.

A pestszentimrei gitárzenekar is aktív részese lesz a nyári programoknak 

Tábor TáborT köveT
 A felekezetek nyáron sem „hagyják el” a híveiket

TÁjéKOZTATó
AZ ÁLLATTArTÁSI PANASZOKKAL KAPcSOLATOSAN INDíTHATó KöZIGAZGATÁSI vAGy BüNTETőELjÁrÁSOKróL

1. Állatkínzás bűncselekményének gyanúja esetén a büntetőeljárás megindítása érdekében írásos feljelentést kell tenni a BrFK XvIII. kerületi rendőrkapitányságon (1183 üllői út 438.), lehetőség szerint 
fotót, videót vagy egyéb bizonyítási eszközt (például tanúlistát) csatolva a feljelentéshez.
2. Helytelen, hiányos tartás gyanúja esetén, ha valakinek például  rosszul táplált, elhanyagolt, kezeletlen beteg, oltatlan, csip nélküli állatról; udvari tartás esetén az időjárás viszontagságaitól védő ól, 
kennel, ház hiányában vagy rövid láncon tartott állatról stb. van tudomása, a kerület jegyzőjénél tehet írásos bejelentést (dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, 1184 üllői út 400.) az állattartási eljárás 
megindítása végett.
3. A XvIII. kerület közigazgatási területén tartott ebek önkormányzatnak történő kötelező bejelentése (ebösszeírás) érdekében a megfelelő nyomtatványt (elérhető: www.bp18.hu) a kitöltését követően a 
települési jegyzőnek kell megküldeni (dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, 1184 üllői út 400.).
4. Kóbor kutya vagy macska befogása érdekében a Fővárosi önkormányzat rendészeti Igazgatóságának Állategészségügyi Telepét („Illatos út”) lehet hívni a 301-75-00-ás telefonszámon a hét minden 
napján 7 és 19 óra között, illetve bővebb információ a www.ebtelep.hu weboldalon található. Fontos tudnivaló, hogy kóbor kutyák és macskák elhelyezésére abban az esetben van lehetőség, ha az 
ebtelepen van szabad kennel.
5. Közterületen elhullott kutya vagy macska tetemének elszállításáról a Polisz Kft. gondoskodik a 358-0526-os telefonszámon tett bejelentések sorrendje alapján.
6. Magántulajdonú ingatlanon elhullott kutya vagy macska teteme  kizárólag személyesen adható le a Fővárosi önkormányzat rendészeti Igazgatóságának Állategészségügyi Telepén  (1097 Illatos út 
23/A). Az átvétel menetéről a 301-75-00-ás telefonszámon vagy a www.ebtelep.hu weboldalon kapható bővebb felvilágosítás.
7. Felügyelet nélkül (póráz, illetve veszélyes eb esetén szájkosár nélkül) közterületre engedett vagy rendszeresen kóborolni hagyott kutya („veszélyeztetés kutyával” szabálysértés) esetén a szabálysértési 
eljárás megindítása céljából Budapest Főváros Kormányhivatala XvIII. kerületi Hivatalánál (Hodruszky csaba hivatalvezető, 1181 városház u. 16.) lehet írásos feljelentést tenni. A feljelentésben meg kell 
adni a kutya tulajdonosának nevét és lakcímét.
8. A veszélyes állatok (például ízeltlábúak, hüllők, nagyragadozók, majmok stb.) tartásához szükséges engedély megszerzésének feltételeiről (megfelelő szakmai végzettség, pszichológiai teszt, kért 
nyomtatványok stb.) és az engedélyezési eljárás megindításáról az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség ad tájékoztatást a 224-91-00-ás telefonszámon.
9. Engedély nélkül tartott veszélyes állat esetében a büntetőjogi felelősségre vonás megindítása céljából a BrFK XvIII. kerületi rendőrkapitányságon (1183 üllői út 438.) kell írásos feljelentést tenni. 
Az engedély hiányán túl a veszélyes állat forgalmazása, szaporítása, valamint az esetleges szökés, elvesztés, támadás újabb és újabb büntetőjogi tényállásokat meríthet ki, így az elkövetés halmazati 
büntetésként három évnél hosszabb szabadságvesztéssel is sújtható!  
10. „Kutyatámadás” esetén a megindítható eljárások és a felelősségre vonás szempontjából elsősorban annak van jelentősége, hogy a támadó kutya másik állat vagy ember ellen lépett-e fel fenyegető 
módon; a fenyegető fellépés alatt felügyelet alatt volt-e, vagy sem (póráz, szájkosár); harapásos sérülés történt-e vagy sem; ha igen, akkor a sérülés nyolc napon belül vagy azon túl gyógyuló-e. Fontos 
tudni, hogy sem a büntetőjog, sem a közigazgatási jog nem használja a köznyelvben elterjedt „kutyatámadás” kifejezést. Amennyiben az eb a támadással sérülést okoz – embernek vagy állatnak –, azt be 
kell jelenteni a jegyzőnek. A sérülésokozásról a jegyző értesíti a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot, amely vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat eredményének 
függvényében különböző szankciókat alkalmazhat az ebtartóval szemben, illetve elrendelheti a kutya ivartalanítását, az ebet veszélyesnek minősítheti, különösen súlyos esetekben pedig – az állatvédelmi 
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – elrendeli az eb életének kioltását.
10/1. Közterületen, felügyelet hiányában, sérüléssel nem járó vagy nyolc napon belül gyógyuló sérülés esetén a cselekmény szabálysértésnek minősül („veszélyeztetés kutyával”). A 7. pont szerinti módon 
Budapest Főváros Kormányhivatala XvIII. kerületi Hivatalánál (Hodruszky csaba hivatalvezető, 1181 városház u. 16.) kell írásos feljelentést tenni. 
10/2. A nyolc napon túl gyógyuló sérülés esete testi sértés bűncselekménynek minősülhet. Ilyenkor a BrFK XvIII. kerületi rendőrkapitányságon (1183 üllői út 438.) kell írásos feljelentést tenni. Mivel 
a testi sértésnek mind gondatlan, mind szándékos alakzata van, a bűncselekményt felügyelet hiányában vagy azzal együtt, közterületen és magántulajdonú ingatlanon is el lehet követni.
Nagyon fontos, hogy minden (akár jelentéktelennek ítélt!) sérülés esetén menjenek orvoshoz és készíttessenek látleletet, mivel ez a későbbi eljárások során bizonyítékul szolgál, továbbá a veszettség elleni 
védekezés miatt is nagy jelentősége van annak, hogy minél előbb orvoshoz kerüljenek.
Nyílt utcán történő kutyatámadás esetén azonnal hívják a 112-es telefonszámot és az ügyeletes tisztnek jelezzék, hogy a további támadások elkerülése érdekében szükséges a szerződött gyepmester mint 
befogó riasztása! (A fővárosban – így a kerületben is – jelenleg Herczig józsef gyepmester a szerződött befogó.)

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Pestszentimrei 
Pünkösdölő
Pünkösd szombatján, május 23-án nagy érdeklődéssel kísért kó-
ruskoncertet rendeztek a pestszentimrei római katolikus temp-
lomban, a szent Imre Plébánián, a nemzeti Kulturális alap tá-
mogatásával. a második alkalommal megszervezett találkozón 
négy kórus lépett fel: a néri szent Fülöp Gitáros Kórus, az egye-
sített Bölcsődék nyitnikék Gondozónői Kamarakórusa, a szent 
Margit Gimnázium kórusa, valamint a Dohnányi ernő zeneis-
kola kórusa.
a koncertet követően ökumenikus pünkösdi áldást mondtak a 
kerület lelkészei.
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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 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, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés 
– javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika. 
T.:257-1875, 06-20-9719-201

n 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 MAtEMAtiKáBóL, FiziKáBóL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 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 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.

n takarítónőt keres 4 órás alkalmazotti munkaviszonyban egy XVIII. kerületi cég irodák 
takarítására. Kérjük, amennyiben szeretne a munkatársunk lenni, önéletrajzát az info@
paliszander.hu címre küldje el.

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

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

n gArázs eladó. Bp. XVIII. ker. Alacska ltp-en, Péteri út Csörgőfa u sarok, 18 nm-es, 
önálló, utcai bejárat. Irányár: 2,1 millió Ft. Tel.: +36 30 333 0277

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

kirándulást szervez Szeged – Ópusztaszer -re. utazás vasúton gyorsvonattal. 2015 július 4-én 
(szombat) egy napos kirándulást szervez Fertőd – Nagycenk –re külön busszal. Ezt a kirándulást 
pályázaton nyert pénzzel támogatja a Polgármesteri Hivatal. Minden nyugdíjas társunk jelentkezését 
várjuk. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon.

 PáLyázAt
n családi ház pályázat! Az Otthon Melege Program keretében hamarosan megjelenik 

a családi házak energiatakarékos felújítását támogató felhívás. A pályázattal kapcsolatban 
érdeklődjön a +36 (30) 572 4189 telefonszámon!

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

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 

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a következő pozíciókba keres munkatársakat: 
 
KŐMŰVES / SEGÉDMUNKÁS  
Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: szakmunkás bizonyítvány mélyépítésben szerzett tapasztalat, B 
kategóriás jogosítvány. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Kőműves / Kőműves 
segédmunkás”! 
 
NEHÉZGÉPKEZELŐ 
Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra keresünk munkatársakat: gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-
15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 3,5 tonnáig). 
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s 
végzettség megléte alapelvárás. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Nehézgépkezelő”! 
 
MELEGBURKOLÓ  
Meleg burkolási tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk az alábbi munkák elvégzésére:  főleg laminált 
parketta, szőnyegpadló, PVC, linóleum  anyagú burkolatok készítésére,  javítására. Kérjük az e-mail tárgyában 
tüntessék fel: ”Melegburkoló”! 
 
PÁLYAGONDNOK 
Pályagondnok munkatársat keresünk műfüves sportpálya karbantartásához B kategóriás jogosítvánnyal, továbbá a 
kistraktor adaptereinek kezeléséhez szükséges alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő OKJ-s bizonyítvánnyal. 
Előny: Hatóság (NKH) vizsga megléte. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Pályagondnok”! 
 
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ 
Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő 
vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a 
rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése 
Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, emelőgép-kezelői (kivéve targonca) OKJ-s 
végzettség (Kcr). Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Tehergépkocsi-vezető”! 
 
VARRODAI MUNKATÁRS 
Varrodai munkatárs pozícióba keresünk munkavállalókat. Feladatok: munkaruha készítés, külső megrendelők részére 
javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves 
releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotónia tűrés. Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: 
”Varrodai munkatárs”! 
 
KERTÉSZ 
Kertész végzettséggel rendelkező munkavállalót keresünk Társaságunk kezelésében lévő területeken, valamint az 
általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok ellátására. Kertészeti gépkezelői jogosítvány 
megléte, valamint B kategóriás vezetői engedély előnyt jelent. Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Kertész”! 
 
VILLANYSZERELŐ 
Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló végzettség előnyt jelent. Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Villanyszerelő”! 
 
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7. 

Épületgépészeti anyagok
      szakkereskedése

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

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

.hu
laptop szerviz

06 30 50 80 636
info@redo.hu

H-P: 10-18h, Szo: 9-13h

Tartozékok,

Ne maradjon ki az élet körforgásából. Jöjjön el    az éves
ingyenes hallásszűrésre, próbálja ki hallókészülékeinket!
2015. június 8-tól 30-ig várjuk szeretettel az 
Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

VANNAK DOLGOK,
AMIK NEM VÁLTOZNAK.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.
amplifon.hu

DE A HALLÁS NEM ILYEN.
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14 Programajánló

Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
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

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 11. 17 óra: A Sugár 
úti palotától az Operaházig – 
Darvassi Andrea előadása
Június 17. 17 óra: 
KézműveSzerda – mókás 
állatok, papírból hajtogatva
Június 25. 17 óra: Kultúrkör 
– ismeretterjesztő és 
kulturális előadás Izlandról. 
Előadó: Boa Péter. 
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Katulicz László festményei 
és grafikái tekinthetők meg.
Július 1. és augusztus 19. 
között minden szerdán 
16.30-tól kézműves 
foglalkozással várjuk a 
gyerekeket. A foglalkozások 
után kölcsönözhettek a 
mesékhez kapcsolódó 
könyveket, az elkészített 
mesehősökkel pedig sok 
mesét eljátszhattok. Az 
ingyenes foglalkozásokon 
a beiratkozott olvasóink 
vehetnek részt. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
Június 15-én 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
Június 12. 16 óra: Ötletklub
Június 15. 16 óra: Társas 
hétfő – társasjátékok
Június 17. 16 óra: 
Receptcsere – nyári 
finomságok
Június 24. 17 óra: Mese 
gyermekeknek
Június 26. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Június 17. 17.30: Állati 
jó délután – vadaspark 
a könyvtár kertjében. 
Bemutatkoznak 
az alkalmazkodás 
nagymesterei, a róka, a 
borz, az egér és más állatok.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
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
Június 17. 18.45: Zumba 
Nikivel
Június 18. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Június 20. 15 óra: 
Muzsikaszó mellett – a 
Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora
Június 21. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 24. 18.45: Zumba 
Nikivel
Június 27. 15 óra: az Art’z-
más Tárulat gálaműsora
Június 28. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Metszéspont 2015 címmel 
június 28-ig a Kőszegen 
és a kerületben alkotó 
művészek közös kiállítása 
látható az Aula Galériában. 
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.

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
Június 20. 14 óra: a 
Múzeumok Éjszakája 
keretében a Mesék, mackók, 
mesterek – a hétköznapi 
tárgyak mesés világa című 
kiállításhoz kapcsolódóan 
gyermekprogramokat 
szervezünk. Helyszín: KÖKI 
Terminál, II. emelet, 253-as 
helyiség. 
A kiállítás keddtől 
vasárnapig 10 és 18 
óra között folyamatosan 
látogatható. A betérők 
Zorkóczy Éva babáit, Bartos 
Ildikó mackóit, Gazdik Mária 

kézzel horgolt mesefiguráit 
és Zsolnai Mihály fafaragó 
alkotásait is megtekinthetik. 
Részletes információ a 
gyűjtemény honlapján.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 

MÚzEuMsAroK 
KiáLLítótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Június 20. 14 óra: 
Múzeumok Éjszakája. Egész 
délután és este különféle 
programokkal várjuk az 
érdeklődőket. A Múzeumok 
Éjszakája rendezvényeire 
karszalag vásárolható 
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
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
Június 12-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 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.
Június 15. 17 óra: 
KRESZ-tanfolyam indul. 
A részletekről a PIK Ház 
elérhetőségein lehet 
érdeklődni.
Június 16. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: 
Gyógyító kód. Előadó: 
Cserkúthy Balázs. Részvételi 
díj: 400 Ft.
Június 19-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 26-án: 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 27. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.

Kéthetente csütörtökön 
17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás.
A nyári időszakban 
tanfolyamaink döntő 
többsége szünetel, 
ezért kérjük, hogy 
pontos időpontjukról 
elérhetőségeink valamelyikén 
tájékozódjanak.

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.

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.

PoLgároK házA
üllői út 517.

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

nyári utAZás
A NATIK július 10–14. 
között kirándulást szervez a 
Gyergyóremetei Falunapokra, 
sok más program 
beiktatásával. Ellátás: 
félpanzió, elszállásolás: 
fürdővel/tusolóval felszerelt 
2 ágyas szobák.
Részvételi díj: 60 000 Ft/
fő, amely tartalmazza a 
közlekedés, a szállás és a 
félpanziós ellátás költségeit. 
Érdeklődni és jelentkezni 
Mogyorósiné Pécsi Ildikónál 
lehet a 295-0666-os vagy 
a +36-20-524-3043-as 
telefonszámon.

isonZói 
emléktúrA
Az első világháború 
centenáriuma 
alkalmából a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi 
Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztálya 
több hagyományőrző 
szervezettel összefogva 
zarándoklatjellegű vasúti 
körutazást szervez júliusban 
az első világháborús 
Isonzó-front főbb magyar 
vonatkozású emlékhelyeinek 
meglátogatására. 
Az Isonzó Expressz utasai 
a harcok kitörésének 100. 
évfordulóján többek között 
a Doberdo-fennsíkon 
keresik majd az ott harcoló 
magyar alakulatok, köztük 
a Budapesti 1. honvéd 
gyalogezred nyomát.
A vonat július 20-án indul 
a Keleti pályaudvarról, 
és 23-án érkezik vissza. 
Olaszországban az utasokat 
autóbuszok szállítják a 
helyszínekre. Az emlékúton 
részt vevők meglátogatják 
egyebek mellett a visintini 
magyar kápolnát és a 
Doberdón a Monte San 
Michele hegyet. Az utazás 
programjában mindezeken 
túl szerepel a redipugliai 
olasz, valamint a foglianói és 
a solkani osztrák−magyar 
temető megtekintése. Az 
emléktúra részleteiről a 
www.isonzoexpressz.hu 
vagy a www.mavnosztalgia.
hu weboldalon lehet 
tájékozódni.

éjféliG  
TarT a buli
Június 20-án a Múzeumok éjszakája rendezvénysoro-
zat részeként a tomory Lajos Pedagógiai és helytör-
téneti gyűjtemény (Pihgy) munkatársai a Múzeumsa-
rokban (szent Lőrinc sétány 2.) már délután 2 órától 
várják az érdeklődőket. 

az éjfélig tartó programok sorában szerepel gyógyvízkóstoló, gi-
tárműsor, gyermekjáték-készítés, valamint régi fajta íróeszközök és 
retro társasjátékok kipróbálása is.

a KÖKI Terminálban (Kispest, Vak Bottyán u. 75., II. emelet. 
253.) ugyanezen a napon a PIHGy Mesék, mackók, mesterek című 
kiállításához kapcsolódó gyermekprogramokkal várják az érdeklő-
dőket. a szintén 2 órakor kezdődő, népdalénekléssel, diavetítéssel 
és különböző ügyességi játékokkal tarkított program kitűnő szóra-
kozást ígér.

a programok ingyenesek! a rendezvénysorozatra mindkét hely-
színen karszalagok vásárolhatók elővételben.

Ê k. A.

irány 
a felvidék!
régi terve valósul meg az üde színfolt Egyesületnek 
idén nyáron: ötnapos felvidéki túrára indulnak a tarto-
zunk – Összetartozunk program keretében.

a határon túli magyarlakta területek szinte mindegyikét bejárták 
már az Üde színfolt egyesület tagjai. a Tartozunk – Összetarto-
zunk program elindításával néhány évvel ezelőtt az volt a cél, hogy 
az egyesület tagjai – és azok, akik kedvet éreznek a programokhoz 
való csatlakozásra – mélyebb ismereteket szerezzenek a trianoni ha-
tárokon túli területek történelméről, kultúrájáról.

– élő kapcsolatot akartunk. ezért nem csupán előadásokat, film-
vetítéseket, felolvasóesteket szerveztünk, hanem felvettük a kapcso-
latot egy-egy terület képviselőivel, és elkezdtük látogatni is egymást 
– magyarázta Somlai Zsuzsa, az egyesület elnöke, a programok fő-
szervezője. 

szomszédolásról van tehát szó, amelynek keretében határon túli 
közösségek, művészcsoportok érkeznek az egyesületnek is helyet 
adó Polgárok Házába, kiállításokkal, zenés-táncos gálákkal, beszél-
getős estekkel, irodalmi műsorokkal és gasztronómiai rendezvé-
nyekkel mutatkozva be. az egyesület pedig nyaranta felkeresi az itt 
megismert barátokat. jártak már erdélyben, Kárpátalján, a Délvidé-
ken, de a Felvidékre eddig nem sikerült eljutniuk.

– Régóta terveztük, hiszen a Felvidék, szorosabban a gömöri táj-
egység az elsők között mutatkozott be nálunk – mondta az elnök.

a felvidéki utazás augusztus 1-jén kezdődik, és az egyesület ha-
gyományainak megfelelően gyakorlatilag minden fontos látnivalót 
tartalmaz. a városlátogatás mellett (többek között Kassa, Bártfa, 
eperjes, sóvár, Toporc a cél) rengeteg túrán vesznek részt az utazók: 
felkeresik például a dobsinai jégbarlangot, ellátogatnak a Csorba-tó-
hoz, a krátertóhoz, és tutajkiránduláson vesznek részt a Dunajecen.

Ê k. gy.

Múzeumok Éjszakája a kerületben is
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az oldalt összeállította: róth ferenc

Kovács Milán, az együttest irá-
nyító kft. tulajdonosa sem ne-
vezte kiegyensúlyozottnak a 
mögöttük lévő évet, de amikor 
nyilatkozott, már nyugodt lehe-
tett.

tArtásA Volt  
A csApAtNAk
– nem állítom, hogy nyugodt 
szezon után vagyunk, mert vol-
tak kritikus időszakok. az, hogy 
mégis elértük a célunkat, s ősz-
szel a legjobbak között folytat-
hatjuk, annak köszönhető, hogy 
volt tartása a csapatnak. Minden 
meccsen érezni lehetett, még a 
vereséggel végződőkön is, hogy 
nem adják fel. a csapategység 
hozta meg a bennmaradást en-
nek a 22 éves átlagéletkorú gár-
dának. ezek után szeretnénk 
elkerülni, hogy ennyi feszültség 
és idegeskedés kísérje az ősszel 
kezdődő idényt. Mivel a szövet-
ség felemelte az nB I létszámát, 
valójában nem eshettünk volna 
ki, ám sikernek tartom, hogy a 
pályán elért eredményeink ré-
vén maradtunk bent. nem kis 
mértékben azzal, hogy nálunk 
nem légiósok, hanem saját ne-
velésű fiatalok alkotják a gerin-
cet. Méghozzá gerincesen… az 
utolsó három fordulóban hat 
pontot szerzett a csapat, száz-
százalékos volt. a Komló elleni 
meccsünkön pedig látni lehe-
tett, miként kell fordítani ide-
genben hatgólos hátrányból s 
végül négy góllal győzni. ez a 
siker hitet adhat a folytatáshoz, 
és ha az átigazolási időszakban 

úgy tudjuk megerősíteni a gár-
dát, ahogy elképzeljük, akkor a 
középmezőny lesz a célja ennek 
a rutinossá váló, egymásért is 
küzdő fiatal csapatnak.

nehogy véletlenül lemarad-
jon akár egyetlen fontos meccs-
ről is, május utolsó hétvégéjét 
Kölnben töltötte Hutvágner Ist-
ván, a PleR vezetőedzője. Meg-
nézte a férfi Bl négyes döntőjét, 
s örülhetett a Veszprém ezüstér-
mének.

közös sIker Volt
– nem akármilyen élmény volt 
a Bl négyes döntője, de meg-
mondom őszintén, nekem azért 

eszembe jutottak közben az én 
fiaim is. jó érzéssel búcsúzom 
az idénytől, bízva abban, hogy 
nyugodtabb elé nézünk. egy 
évvel ezelőtt gond gondot kö-
vetett. elég annyit mondani, 
hogy 13 játékos távozott, amit 
akár negatív „világcsúcsnak” 
is nevezhetünk. Maradtunk 
nyolcan, ebből kellett valahogy 
csapatot faragni. akkor csak 
éreztem, ma már tudom, hogy 
nem volt könnyű feladat ez, de 
végül megoldottuk. Képletesen 
azt szoktam mondani, hogy a 
850 lőtt gólunkból elment 520… 
nehéz volt ezzel mit kezdeni, de 
legyőztük a nehézségeket. Igaz, 
az első hét meccs után nem volt 
pontunk, de aztán a Komló elle-
ni hazai győzelem megnyitotta a 
kaput, s megérezte a csapat, hogy 
elérheti a célját, a bent maradást. 
s milyen érdekes a sors… a záró 
fordulóban újra le kellett győzni 
a komlóiakat ahhoz, hogy a pá-
lyán elért eredményre lehessünk 

büszkék. sikerült, így most arra 
figyelünk, hogy végre nyugodt és 
sikeres őszünk legyen. Meggyő-
ződésem, hogy légiósokkal nem 
lettünk volna sikeresek, mert ők 
nem érezték volna annyira ma-
gukénak a PleR-t, mint azok a 
fiatalok, akik itt kezdték a pá-
lyafutásukat. Más annak örült 
a bajnokság végén, hogy arany-
érmes, esetleg dobogós lett, mi 
meg a helyzetünkből fakadóan 
annak, hogy a pályán bizonyí-
tottunk. július 20-ig mindenki 
a megérdemelt pihenőjét tölti, 
utána gőzerővel kezdjük meg a 
munkát, mert én is csatlakozom 
ahhoz a véleményhez, hogy kö-
zépcsapatként szeretnénk zárni 
a szezont.  

Kocsi Andrást, a lőrinci ne-
velésű, 30 éves csapatkapitányt 
Tiszakécskén értük utol, ahol a 
pihenőjét tölti a Vácot is megjárt 
sportoló.

Nem csAk „kézI-
lABdázgAtNI”
– előre kell bocsátani, hogy az 
első osztályban maradásun-
kat a csapategység hozta meg, 
mert a kritikus időszakokban 
is kiálltunk egymásért. Bent 
akartunk maradni. Pedig rosz-
szul kezdődött az ősz, mert hét 
meccs után egy pontunk sem 
volt. akkor jött egy nem várt 
siker, s ez után éreztem a srá-
cokon, hogy megérezték a győ-
zelem ízét. De nemcsak ebben 
a kritikus időszakban, hanem 
valamennyi meccs előtt éreztem 
az öltözőben, hogy nem csupán 
„kézilabdázgatni” mennek fel a 
pályára, hanem nyerni… Hogy 
ez nem mindig sikerült, annak 
sok oka volt, elsősorban a rutin-
talanság. ez azonban fordulóról 
fordulóra szűnni látszott, s nem 
véletlen, hogy a végén Komlón 
olyan helyzetből fordítottunk, 
amire kevés alsóházi csapat 
volt képes. az ősszel kezdődő 
bajnokságban is mindent meg-
teszünk, ami rajtunk múlik, de 
az is kell, hogy a megszerzett 
rutinunk mellett olyan játéko-
sok érkezzenek, akikkel biztossá 
tudjuk tenni a tagságunkat a lét-
számemelés után megerősödött 
középmezőnyben.

a középmezőny lesz a célja 
ennek a rutinossá váló fiatal csa-
patnak.

Hutvágner istván arra a legbüszkébb, hogy a kritikus időszakokban összefogott a csapat

így látták a pályáról, az oldalvonal mellől, az ügyvezetői székből

� könnyűnek nem mondható tavasz (és ősz) 
után kezdhették meg a pihenőt a pler-
Budapest kézilabdázói, akik az utolsó 

fordulóban harcolták ki idegenben (komlón) a 
bennmaradást. Az ügyvezetőt, a vezetőedzőt és a 
csapatkapitányt kérdeztük az idegölő szezonról.

éneKes 
ÁRPÁDRa 
eMléKezTeK 

 
A Pestszentlőrinci Közgazdasági és informatikai 
szakközépiskola 80. születésnapjához kapcsolódó 
ünnepségsorozat legutóbbi, májusi állomása a sport-
ról szólt. A hengersor utcai intézmény egykori tanárá-
nak, a kiváló ökölvívó-szakembernek, énekes árpád-
nak állítottak méltó emléket a mai kollégák.

 
Csikós Mária 
i g a z g a t ó n ő 
arra kérte a 
jelenlegi ta-
nárokat, hogy 
mutassák be a 
diákjaiknak az 
elmúlt időszak 
nagyjait, mert 
az intézmény-
nek tartalmas, 
m e g ő r z é s r e 
méltó a múlt-
ja is. ennek 
jegyében vala-
mennyi mun-

kaközösség felkutatta a saját szakterületéhez kapcsolódó emlé-
keket.

Innentől már csak a gondolat kellett ahhoz, hogy a testneve-
lés-munkaközösség úgy döntsön: nem tárgyakat mutat meg, ha-
nem azt a szellemiséget, amely jelenleg is sajátja az iskolának. az 
emberséget, a hitelességet, a szakmai tudást, a jókedvet.

Volt kinek az emlékéhez nyúlni, mert ezeket az értékeket 
képviselte az intézmény egykori tanára, Énekes Árpád is. Rá, az 
ökölvívó-válogatott egykori kapitányára emlékeztek, őt, a kiváló 
elméleti és gyakorlati szakembert mutatták be a diákoknak a je-
lenlegi tanárok.

s láss csodát: a tanulók feszülten figyelték az elmondottakat. 
azért is, mert Jakabné Csürke Éva testnevelő minden fellelhetőt 
„odatett az asztalra” énekes Árpádról. Meghívta az ünnepségre 
az 1992-ban elhunyt szakember feleségét, lányát, régi kollégá-
it, az ökölvívó-szakosztály képviselőit, s közösen idézték meg a 
mester alakját.

Felidézték a pályafutását a szorítótól egészen a szövetségi ka-
pitányi székig. Filmeket vetítettek róla és persze az ezt nagyon 
megérdemlő tanítványairól is. Gondolatban ott volt az iskolá-
ban Török Gyula „Béka”, aki Rómában lett olimpiai aranyérmes 
1960-ban. Ott volt a „megüthetetlen” Orbán László, akárcsak a 
bivalyerős Kajdi János. Mindketten az 1972-es müncheni olim-
pián lettek ezüstérmesek. aztán a magyar bajnokok véget érni 
nem akaró sora: Vona József, Orbán Sándor, Gáli István, Réder 
József, Pákozdi László. Ők „csak” magyar bajnokok voltak, de 
ismerve az akkori bunyós mezőnyt, nagy dicsőség ez még évti-
zedek múltával is.

s hogy ne maradjon el az igazi, a ma is köztünk élő megle-
petés: elfogadta az iskola invitálását Gedó György, a dicsőséges 
müncheni játékok bajnoka is, aki egy bokszkesztyűt ajándéko-
zott az iskolának, pillanatok alatt a suli legnépszerűbb személyé-
vé válva ezáltal.

az emlékezést lelkesen végighallgató diákok sok mindent 
megtudhattak, és egy felismeréssel feltétlenül gazdagabban áll-
hattak fel: megtudhatták, hogy „milyen nagy ember” tanított a 
Hengersor utcai iskolában…

 
A ringBEn is, A KAtEdrán is
A 81 éves korában elhunyt énekes árpád 
sokoldalú sportember volt: futballozott a szegedi 
AK-ban, főiskolai válogatott is volt. Kiválóan 
kosarazott, teniszezett, és természetesen 
bokszolt is. A pályafutása után ökölvívóedző 
lett, több mint egy évtizeden át volt a magyar 
válogatott kapitánya, húsz éven át pedig a Bp. 
honvéd vezetőedzőjeként dolgozott.

eszes aRanyaI 
Úgy tűnik, lassacskán beérik az a szisztematikus 
munka, amelyet a Lőrinc 2000 sE-ben végeznek a 
szakemberek. Legutóbb az úszók tettek ki magukért. 
Két versenyen is kiválóan szerepeltek.

 
az egyesület két delfin-korosz-
tályos úszója ért el kimagasló 
eredményt az elmúlt időszak-
ban. Április utolsó hétvégéjén 
rendezték meg a hagyományos 
aranyhomok Kupa elnevezésű 
viadal 2. fordulóját. a népszerű 
megméretésen 33 egyesület 548 
(!) versenyzője lépett rajtkőre a 
kecskeméti sportuszodában.

a lőrinci egyesület ifjú tehet-
sége, Ürögi Tímea két arany- és 
egy ezüstérmet szerzett, és jutott 
neki egy 4. helyezés is. Még nála 
is szebb eredménysorral büsz-
kélkedhet Eszes János Márk, aki 
százszázalékosan teljesített. négy 

számban állt rajthoz, s mind a négyszer elsőként csapott célba.
a folytatásra is büszke lehet a fiatalember. a Komjádi uszo-

dában május 9–10-én megrendezett Delfin-találkozón eszes hét-
szer állt rajthoz a két nap alatt, s ebből ötször aranyérem, kétszer 
pedig ezüst lett. az eredményei közül nem is eggyel a korosztá-
lyos ranglista élére került.

dudás A PirosBAn
a 2012-es londoni olimpia bronzérmes öttusázó-
ja, Marosi Ádám mellett a kerület másik sportarca 
az a kajakos sprinter, a londoni játékokon 200 mé-
teren 6. helyezett kiváló sportoló, aki májusban 
„hazament” néhány órára. Dudás Miklós ugyanis 
a Piros iskolában koptatta a padokat, innen indult 
el a sportkarrierje felé. Rendhagyó testnevelésóra 
keretében látta vendégül Miklóst az egykori alma 
matere, s ő arról mesélt az autogramjáért sorban 
álló gyerekeknek, miként lehet valakiből élsporto-
ló. az iskola tornacsarnokában összegyűlt diákok 
előtt Valkusz Tamás testnevelő (az ígéretes tenisz-
karrier előtt álló Máté édesapja) beszélgetett az 
élsportolóval, aki válaszolt a mai piros iskolások 
kérdéseire is. Természetesen felvetődött a vendég 
sportolói karrierjének a kezdete, az eddigi sikeres 
állomások, a további tervek s köztük a legfonto-
sabb: a jövő évi brazíliai olimpiai játékok. s mi 
mással fejezhették volna be a nagy sikerű élmény-
beszámolót a felek, mint közös fotózással? 

névJEgy PárizsBAn
Valkusz Máté bekerült a teniszcirkusz világába. 
a tehetséges lőrinci fiatalember az elmúlt héten 
a Grand slam-sorozat második állomásán, a pá-
rizsi Roland Garroson szerepelt.

az egyesben egy akadályon jutott túl a junio-
rok mezőnyében, legyőzte a szerb Kecsamovicsot. 
jó játékkal, 6:3, 3:6, 6:1 arányban. a következő 
körben az amerikai Mmoh volt az ellenfele. a 
185 centi magas, 85 kilós ellenfél két játszmában 
bizonyult jobbnak (6:3, 6:3) Máténál, akinek így 
véget ért a Roland Garros egyese.

a párosbeli szereplését viszont még nagyobb 
siker koronázta. Oldalán a német sandkeulennel 
elődöntőt játszhatott, akárcsak az év elején az 
austral Openen. előbb legyőzték az első ki-
emelt kettőst, majd spanyol páros következett 
– már az elődöntőben. az első játszmát 6-4-re 
megnyerték, a másodikat 7-5-re elveszítették. a 
döntő szettet 10-4-re nyerték a spanyolok, így 
Mátééknak a harmadik hely jutott.

A köZéPmeZőny 
leHet A cél
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�Van egy mon-
dás, miszerint 
ezer van belő-

led, de egy is sok 
lenne… kiss István, 
a malév se röplab-
daszakosztályának 
vezetője-edzője azok 
közé tartozik, akikre 
fordítva érvényesek 
ezek a szavak: egy 
van belőle, pedig 
ezer kellene… és 
úgy tűnik, a 80. 
életévéhez közeledő 
szakembert karban 
tartja élete sportos 
szerelme, a röplabda, 
mert gondolkodás 
nélkül elhinnénk, ha 
azt mondaná, hogy 
éppen csak betöltötte 
a hetvenet.

 
– Amikor idősebb embert, mint 
például önt, jó karban lát az em-
ber, rögvest azt kérdi: a sportnak 
köszönheti a kitűnő fizikai álla-
potát? 

Igen, mert ifjabb koromban 
is a sport meg a röpi volt az éle-
tem, manapság pedig, amikor 
már nem ugrándozik az ember, 
abban próbálok segíteni, hogy 
ezt a kiváló, régebben jobban 
megbecsült sportágat visszahoz-
zam oda, ahol valójában lenne a 
helye.

A tANácsAdó
– Igaza lehet, mert nem is be-
szélgetünk olyan hosszú ideje, de 
háromszor már biztosan keresték, 
s amint a szavaiból kivettem, ez-
úttal is a kedves sportágáról volt 
szó.

– addig jó, ameddig az eszébe 
jutok, hiányzom azoknak, akik 
ott vannak a röplabdaszövetség-
ben, mert onnan hívtak. elnökvá-
lasztás küszöbén van a sportág, s 
minden okos gondolatra szükség 
van, ha vissza akarjuk szerezni a 
tekintélyünket. Már amennyiben 
a személyem és a tanácsom hozzá 
tud járulni ehhez.

– Akit keresnek, az tudhat 
valamit. Ön mit tud?

– Talán azt, hogy évtizedek 
óta a sportág közvetlen közelé-
ben vagyok, ami azt jelentheti, 
hogy sok mindent átlátok.

– Tudom, ahhoz ért, hogy 
miként kell „kimenedzselni” 
röplabdázót a görög meg a belga 
bajnokságba. Két egykori tanít-
ványa is játszik ott.

– Olyannyira egykoriak, 
hogy talán én tartottam nekik 
az első edzést, nálam ütötték át 
először a labdát a háló másik ol-
dalára.

– Ha nem lett volna az a bi-
zonyos első tréning, ha valaki 
nem szerettette volna meg velük 

a sportágat, akkor most talán 
nem beszélhetnénk róluk…

– Igen, mondják, az utánpót-
lással foglalkozó edzők felelőssé-
ge a legnagyobb. Kicsit vitatom, 
mert valamennyi korosztályhoz 
olyan mester kell, aki ott tartja 
a srácot vagy a lányt a pályán. 
egymásra épül itt minden, egyik 
nélkül nincsen másik.

– Ha már ezt emlegeti: a Ma-
lévban is ilyen szisztematikus a 
szakmai munka?

– Kapásból azt mondanám, 
hogy igen, de aztán elhalkulnék, 
mert be kell látni: ahhoz, hogy 
minden feltételnek megfelel-
jünk, sokkal több pénzre volna 
szükség.  ne értse félre, nem a 

kerületi támogatásról van szó, az 
rendben van, azzal nincs gond, 
de természetesen nem az önkor-
mányzat dolga, hogy eltartson 
bennünket. ez a szövetség fel-
adata, ezért is voltak fontosak az 
iménti telefonok. lobbizni kell, 
mert nem mindegy, hogy ki di-
rigál majd.

A NeVelőedző
– Jelentem, készültem, s tudom, 
hogy a Malév szakosztálya szín-
tiszta utánpótlás-nevelő a maga 
1,7 milliójával. Az öt korosztályból 
az ifik már öregnek számítanak.

– látja, engem támasztott alá 
azzal, amit mondott. azokat a 
lépéseket tesszük meg a gyere-

kekkel, amelyek nélkül semerre 
sincs út. a különböző korosz-
tályokban mintegy harminc 
igazoltunk van, velük edzünk a 
Kastélydombi Általános Iskolá-
ban az önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően. az fizeti 
az évi félmilliós terembérletet, 
kiegészítve az egyesülettől ka-
pott 1,7 millió forintot. 

– Mi tagadás, nem nagy 
pénz… Mit lehet „megtermelni” 
ennyiből?

– azt például, hogy nemré-
giben vittek el tőlünk két tehet-
séges gyereket. Kaptunk értük 
röplabdát, hogy azokkal „újra-
termelhessük” azokat, akiket 
majd ismét továbbadunk. nem 

panaszként mondom ezt, mert 
egy magunkfajta szakosztály-
nak ez a dolga. Ünnep volt az, 
amikor a minikorosztály máso-
dik lett az országos kupán, a kis 
mini meg harmadik. Mi annak 
örültünk elsősorban, hogy ők 
örülnek. 

– Tudom, a kerületi diák-
olimpiát is szervezi, emellett Bu-
dapest serdülőválogatottjának az 
edzője. Nem gondolt arra, hogy 
el kellene menni néha-néha sé-
tálni egyet a feleségével, ha más-
hol nem, itt Lőrincen?

– ebben nagy szerencsém 
van, mert a feleségem is röplab-
dázott. Más talán nem is viselné 
el az életmódomat. Ő tudja, mit 
jelent számomra, a malévosok 
számára egy-egy siker. Még ak-
kor is, ha másnak ez jelentékte-
len semmiség. nekem, nekünk 
azonban más ez, akár témát is 
adhat a vacsoránál. Már ha ha-
zaérek addigra…

Ê róth ferenc

hűségEsEn 
évtizEdEK ótA
A sajtóból is tájékozó-
dik Kiss istván, s nem 
is rövid ideje. Amint 
elmondta, 1950 óta na-
ponta olvassa a sport-
lapot.
– volt a népsport, azu-
tán lett belőle nemzeti 
népsport, most meg a 
nemzeti sport. nekem 
mindegy a címe, min-
denevő vagyok, csak 
hozzájussak a laphoz, 
mert abból is megtud-
hatok néhány hírt a 
röpiről, ami nélkül nem 
is tudnék élni.

röpi eGy éleTen áT
Tanítványai külföldre is elviszik a Malév jó hírét

kiss istván azokra a boldog tekintetekre a legbüszkébb, amiket a trófeák megnyerésekor látott a gyerekeken

Új üzlettel bővült a Lőrinci Piac. 2015. 
májusában egy 12.000 l-es hordó jelent 
meg a piac területén.  A hordó Budapest 
történelmi bornegyedéből Budafokról, a 
Lics pincéből került Lőrincre.   

az üzlet önmagáért beszél, bor vásárolható itt 
közvetlenül a termelőtől.  a 25 éves múltú családi 
vállalkozás mára több mint 50 ha saját szőlőterü-
lettel rendelkezik a szekszárdi és az etyek-Budai 
borvidéken, az alapokat a szőlész-borász szakmá-
ban már több, mint 50 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező  lics házaspár éva és lászló teremtette 
meg. a  pincészet lőrinci  üzlete az ötödik üzlete 
Budapesten, de ez az üzlet vagyis a helyszín más 
mint a többi.  éva igazi 'lőrinci lány' a  széchenyi 
utcában a Vida családban született. az Piros Is-
kola egykori kisdiákja éva, szeretettel emlékezik 

gyerekkori emlékeire, amikor még az iskola mö-
gött szántóföld volt a tömbépületek helyén.

a 'lics hordóban' a folyóborok mellett a pin-
cészet  palackozott borai is megvásárolhatók. 
Többek között az a 2012-es pákozdi Merlot, 
ami a „Borok Olimpiájának” is nevezett bor-
dói  Challenge International du Vin borverseny 
aranyérmese lett idén májusban. Vagy az a 2012-
es szekszárdi Bikavér is, ami több díja mellett 
'TOP 100 Magyar Borválogatás 2014' hatodik 
legjobb vörösbora lett.  a történelmi, 1700 m2-es 
11700 hl-es  budafoki borpince, ahol a lics borok 
érlelődnek minden év szeptember első hétvégé-
jén a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál alatt láto-
gatható. a pincesétát a második generáció judit 
és Balázs vezeti. 

a  'lics hordó' a lőrinci piacon az őstermelői 
soron található. (X)

Jobbágyi homolya Jenő kerületi fes-
tőművész termékeny alkotó volt. halá-
lának tizedik évfordulójára emlékezve 
életművéből egy nagy szeletet láthattak 
az érdeklődők a Kondor Béla Közösségi 
házban. 

Homolya jenő jobbágyiban született 1928-ban, 
egyetlen fiúgyermekként egy négygyermekes 
családban. a leányaival gyengéd apa a fiával 
kemény kézzel bánt, amit az érzékeny lelkületű 
gyermek megsínylett. a cipész apa azt akarta, 
hogy a fia is kitanulja a mesterséget, ezért már 
négyéves korában bevitte őt a műhelybe, hogy 
idejekorán megismerje a szakma fortélyait. je-
nőnek azonban a rajzolgatás és az agyagfigurák 
készítése volt a legkedvesebb időtöltése. a kis 
szobrai olyan jól sikerültek, hogy a tanító kiál-
lította őket az iskola vitrinjében. a szigorú apa 
sokáig nem értette meg fia mélységes vonzal-
mát a művészetek iránt, csak akkor fogadta el 
a választását, amikor látta a kiállításokon elért 
sikereit. 

Homolya jenő az elemi iskola elvégzését kö-
vetően, 1944-ben Kőszegre került a verbita 
szerzetesek rendházába. Itt a fiatal szerzetesnö-
vendékek maguk választhatták meg, hogy mely 
területen szeretnék a tanulmányaikat folytatni. 
Ő először a szobrászat, majd a festőművészet 
mellett döntött. a rendházban kivételes helyzet-
ben volt, az alkotásnak szentelhette a minden-
napjait. zavartalan élete azonban hamar véget 
ért, mert 1950-ben feloszlatták a szerzetesren-
deket, így aki csak tehette, külföldre menekült. 
jenő úti célja argentína lett volna, de egy ko-
rábbi gerincsérülése miatt egyre rosszabbodott 
az állapota, ezért meg kellett operálni, így társai 
nélküle hagyták el az országot.  amikor felépült 
a betegségéből, már lezárták a határokat. 

Budapesten egy darabig alkalmi munkából és 
templomi éneklésből tartotta el magát. 1953-ban 
elvégzett egy műszaki rajzolói iskolát, ezt köve-
tően a Budapesti Hűtőgépgyárban helyezkedett 
el, majd a Beloiannisz

Híradástechnikai Gyárban kapott munkát 
mint esztergályos. Később a pestszentlőrinci 
Budapesti Kőolajipari Gépgyárban dolgozott, 

ahonnan egyre romló egészségi állapota miatt 
véglegesen leszázalékolták. a munkahelyein 
nagyrészt dekoratőrként dolgozott, a nagy ál-
lami ünnepekre plakátot készített, és portrékat 
kértek tőle az élmunkásokról. a munkatársai 
is szívesen rendeltek tőle portrét születés- vagy 
névnap alkalmából. a művész sokoldalúságát 
jellemezte, hogy a képeihez maga faragott ke-
retet is, és filmezéssel is szívesen foglalkozott. 
a nagyközönség a hatvanas évek elején ismer-
kedhetett meg Homolya művészetével egyéni, 
illetve csoportos kiállításokon. elsősorban port-
rékat alkotott, olajjal. Későbbi feleségével, évá-
val 1963 húsvétján ismerkedett meg a vonaton. 
Mindketten a családjukhoz utaztak haza az ün-
nepekre. Mivel éva szívéhez is közel állt a festé-
szet, hamar közös témára találtak.  a beszélge-
tésből életre szóló szövetség lett, és még abban 
az évben összeházasodtak. 

első lakásuk a lakatos-lakótelepen egy gar-
zon volt, amelyet később sikerült egy kétszobás-
ra cserélniük, azonban az aktívan alkotó művész 
festményei lassacskán  kezdték őket kiszorítani 
a lakásból. Végül a kerületi önkormányzat se-
gítségével a Wlassics Gyula utcai kertes házba 
költöztek, ahol a festőművész még hét évig élt 
és alkotott. az özvegye azóta annak szente-
li a napjait, hogy rendezze férje hagyatékát.  
jobbágyi Homolya jenő művei megtalálha-
tók Münchenben, Innsbruckban, Bécsben, 
székelyudvarhelyen, szabadkán, Hollandiában, 
Vietnamban, valamint természetesen Budapes-
ten magángyűjteményekben, templomokban és 
iskolákban. 

De nemcsak a festészet érdekelte, Kulin 
György professzortól csillagászatot és távcső-
építést tanult, foglalkozott helytörténettel, és 
portréfilmeket készített a kerületi ismert embe-
rekről. 

jobbágyi Homolya jenő halálának tizedik 
évfordulójára emlékezve a közelmúltban a Kon-
dor Béla Közösségi Házban láthattunk kiállí-
tást a gazdag életműből. a tárlat megnyitóján 
Galgóczy Zoltán alpolgármester és Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár emlékezett meg a 
kerületi festőművészről.  

Ê fülep erzsébet

egy hagyaték részleteiÓRIÁs HORDÓ 
a lŐRInCI PIaCOn


