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KÖZBiZtonság

A kerületi önkormányzat elkötelezetten 
támogatja a helyi közbiztonságért és az itt 
élők egészségéért dolgozókat. ughy attila 
polgármester fontosnak tartja, hogy a fejlő-
dés érdekében az önkormányzat a jövőben 
is minél több pályázati lehetőséget  hasz-
náljon ki. az idén sincs akadálya annak, 
hogy a tanévkezdéskor ingyenes általános 
iskolai füzetcsomagokat osszanak.

sÖrFEsZtivál

Ebben az évben is megrendezi az önkor-
mányzat a tavaly sikert arató sörfesztivált. 
augusztus 12-e és 14-e között a Kossuth 
téren a kézműves sörök mellett ínyenc-
ségek is várják a látogatókat. a gyermek-
programok mellett izgalmas koncertek 
színesítik a rendezvény kínálatát. a tervek 
szerint fellép szikora róbert és az r-go, 
az animal cannibals, valamint a Belmondo.

hAtártAlAnUl

sikeresen pályázott hat kerületi általános 
iskola az emberi erőforrások Minisztériuma 
által támogatott határtalanul! programra. a 
Kárpát-medencei összetartozás jegyében 
az ady, a Bókay, a Kandó, a Kastélydombi 
iskola, valamint a szent lőrinc katolikus 
iskola 7. évfolyamos diákjai erdélyben, a 
Kassa iskola tanulói a felvidéken jártak 
május–júniusban.  

nyári táBoroK

kiugró érdeklődés közepette indultak el 
a kerületi táborok. a legtöbb turnust és 
programot a Bókay-kerti napközis tábor, 
illetve a városgazda utánpótlás akadé-
mia sporttábora kínálja a nyár végéig. a 
napközis tábor augusztus 19-ig hétfőtől 
péntekig tartó heti turnusokban fogadja 
a jelentkezőket. részletes információ a 
www.bp18.hu oldalon olvasható. 

BéKEtúrA

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata évek óta arra törekszik, hogy a 
testvérvárosokkal élő legyen a kapcsolat. 
ennek jegyében júniusban a szac és a 
psK labdarúgói lehetőséget kaptak arra, 
hogy a sportszerűség határait súroló riva-
lizálásukat békésebb mederbe tereljék egy 
közös csapattal, amely vállvetve küzd meg 
tusnádfürdővel és homoródalmással.
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

örömmel támogat-
ták a programot, 
ami által nemcsak 
egy színvonalasabb 
környezetet tudnak 
biztosítani családjaik 
számára, hanem 
lakásuk piaci értéke 
is megnő, ami nem 
elhanyagolható 
tényező a mai  
világban.  
A felújítás folyamán 
az épület falai a szo-
kásosnál vastagabb 
szigetelést kapnak, 
a lakások külső nyí-
lászáróit lecserélik,  
a fűtés szabályoz-
ható lesz. Mindent 
egybevetve a felújí-
tás jelentős komfort-
javulást eredményez 
a lakóknak.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és  
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

Újra egy nagyszabású lakossági 
célú energetikai felújítás vette 
kezdetét a XVIII. kerületben, 
hiszen folytatódik a kormány 
által támogatott Otthon Melege 
Program. A program a Sal-
lai 1007, Hosszúház utca 4. 
számú, Kolozsvár u. 34., 36 és 
a 38. számú, a Lakatos úti 4-es 
számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet, valamint a Lakatos úti 
2-es számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását érinti.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével a magas 
fűtési költségek csökkentésével 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással a 
panelépületeknél átlagosan 70 
százalékos energia megtaka-
rítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként. ” 
nyilatkozott Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tető felújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászáró csere

Pincefödém 
hőszigetelés
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere
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2 Közélet A népszerű Havanna-piac felújítására is lehetőség lesz

Puskás AttilA   

Az önkormányzat rendszere-
sen támogatja, a lehetősége-
ihez mérten anyagilag vagy 
tárgyi adományokkal, a kerü-
leti feladatokat is ellátó szer-
vezetek – a rendőrség, a ka-
tasztrófavédelem vagy éppen a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
– munkáját. A képviselő-tes-
tület a június 28-i ülésén meg-
erősítette, hogy az év hátralévő 
részében sem lesz ez másként. 
Ugyancsak határozat született 
az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvánnyal kötendő ado-
mányozási megállapodásról.

Járőr 
a strandon
Az ülésre meghívott Minyóczky 
Árpád, a XVIII. kerületi Rend-

őrkapitányság vezetője meg-
köszönte a testület bizalmát, 
és igyekezett megnyugtató 
választ adni a Makai Tibor 
(Jobbik) által jelzett problémá-
ra: azaz mit lehet tenni, hogy 
a jövőben ne fordulhasson elő, 
hogy kétes egyének mosdat-
lanul, ruhástul fürödjenek a 
Bókay-kerti strandon? 

– Az elsődleges intézke-
dés ilyen esetben a strandon 
működő biztonsági szolgá-
laté, de abban az esetben, ha 
rendőri intézkedés szükséges, 
természetesen segíteni fog-
nak a kollégáink – mondta a 
kapitányságvezető, hozzáté-
ve, hogy a jövőben a gyalogos 
járőr útvonalába beillesztik 
a strand területét is, ezzel is 
növelve a kulturált módon fü-
rödni, pihenni vágyók bizton-
ságérzetét.

Kulturált piac
Az elmúlt években különféle 
hazai és uniós pályázati lehe-
tőségek révén több területen 
is jelentős volt a fejlődés a 
kerületben. Legyen szó akár 
intézmények felújításáról, 
közterületek megújulásáról 
vagy bármely más területről, 
az önkormányzat folyamato-
san figyeli a pályázatokat.  A 
Tér_Köz pályázat segítségével 
kívánják felújítani a Havanna-
lakótelepen működő piacot. A 
nagy népszerűségnek örven-

dő piac megfizethető áraival, 
minőségi termelői áruival 
nem csak a kerületből vonzza 
a vásárlókat.

– A piac kulturáltságán 
javítani kell – válaszolt Ughy 
Attila polgármester az erre 
a célra előirányzott összeget 
sokalló képviselői megjegy-
zésekre. – Olyan területet 
kell kialakítani, amely méltó 
körülményeket teremt a heti-
vásárnak, más napokon pedig 
egyéb közösségi eseményekre 
is alkalmas.

� pestszentlőrinc-pestszentimre önkormányza-
ta továbbra is elkötelezetten támogatja a ke-
rület közbiztonságáért és az itt élők egész-

ségéért dolgozókat. a képviselő-testület június 
28-i ülésén az is kiderült, hogy a kerület fejlődése 
érdekében az önkormányzat a jövőben is számos 
pályázati lehetőséget igyekszik kihasználni. Jó hír 
az is, hogy idén sincs akadálya a tanévkezdés-
kor az ingyenes általános iskolai füzetcsomagok 
osztásának.

ughy Attila: Olyan területet kell kialakítani, amely méltó körülményeket teremt a hetivásárnak
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Közbiztonság 
és egészség
Támogat és pályázik is az önkormányzat

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, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

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

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 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

MArAd A FüZEtCsoMAg
az önkormányzat továbbra is támogatja a kerületi álta-
lános iskolás gyerekek iskolakezdését. a diákok tehát 
idén is számíthatnak az ingyenes füzetcsomagra. 
dr. Molnár ildikó címzetes főjegyző asszony elmondta, 
hogy a füzetek beszerzése és leszállítása nagy gondos-
sággal történik, és az eddigiekhez hasonlóan a tanév 
első napján valamennyi általános iskolában ott lesznek a 
10 darabos csomagok.
petrovai lászló, a párbeszéd Magyarországért képvise-
lője felvetette, hogy nem volna-e célszerűbb a füzetcso-
magot a jövőben a tanévkezdet helyett az utolsó tanítási 
napon átadni. szerinte ez további segítség lenne a szü-
lőknek, mert előre láthatnák, hogy mely füzetekből kell 
kevesebbet vásárolni. Molnár ildikó erre úgy válaszolt, 
hogy technikailag lehetséges a tanév végi füzetosztás, 
csak képviselő-testületi döntés kell a változtatáshoz. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 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

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

Xviii. kErülEti 
kOrMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

kOrMáNyAblAk 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

OkMáNyirODAi 
kirENDEltség 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

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-HáZ
1188 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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Kisebb energiafogyasztás a mindennapokban KÖZÉLET 3

� „A kormány 
számára rend-
kívül fontosak 

az olyan programok, 
beruházások, amelyek 
a családokat segítik 
és támogatják. 
Ennek jegyében 
született meg az 
Otthon Melege 
Program, amely-
nek köszönhetően 
nemcsak csökken a 
társasházak energia-
felhasználása, hanem 
az érintett épületek 
komplex energetikai 
korszerűsítése 
is megoldódik. 
A kormányzat a kerü-
letben közel félmilliárd, 
411 millió forintos 
keretösszegű vissza 
nem térítendő támo-
gatással járul hozzá 
a felújítás költségei-
hez” – fogalmazott 
Kucsák László.

VÁROSKÉP        

A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által 
meghirdetett prog-
ram keretében hét, 

XVIII. kerületi társasház lakó-
közösségének is lehetősége nyílt 
arra, hogy részt vegyen egy 
olyan konstrukcióban, amely-
ben az önerejüket banki, álla-
mi és önkormányzati források 
egészítik ki, és amelynek révén 
teljes körű energetikai korsze-
rűsítéssel újulnak meg a lakó-
épületek. A beruházás ered-
ményeiből közvetlen módon 
több család részesedik azáltal, 
hogy csökken a téli időszak fű-
tési rezsiköltsége. Az állagmeg-
óvást követően a korszerűsítés 
a következő évtizedre vonatko-
zóan növeli és szinten tartja a 
lakások értékét. Bátran kijelent-
hetjük, hogy az egész kerület 
részesül a beruházás eredmé-
nyeiből, hiszen esztétikai szem-
pontból is javul a városkép. 
A pályázatra a minimum 5, de 
legfeljebb 60 lakásos, 1946 után 
épült, 2006. december 31-ig 
kiadott építési engedély birto-
kában lévő, távfűtéssel, házköz-
ponti fűtéssel vagy lakásonkénti 
egyedi fűtéssel rendelkező lakó-
épületek tulajdonosi közösségei 
jelentkezhettek. 
„Ez egy nagyszerű lehetőség az 
elavult energetikai mutatókkal 
rendelkező kerületi társasházak 
felújítására. A rengeteg munka 

takarításra, megakadályozza, 
hogy az épület nyáron szaunává 
váljon, és természetesen a ház-
ban élők életét is egészségesebbé, 
a mindennapjaikat elviselhetővé 
teszi. A társasházak hőszigetelé-
sével jelentős mértékben csök-
kenthető a hőveszteségük, és 
alacsonyabb energiaköltséggel 
biztosítható a belső terek állan-
dó melege, illetve nyáron is a 
kellemes hőmérsékletük. 
„Mindannyiunk számára fon-
tos, hogy élhetőbb világot te-
remtsünk magunk körül, és 
természetesen ezt a jövő fel-

növekvő generációi számára is 
biztosítani szeretnénk. Ezért 
is nagy jelentőségű az Otthon 
Melege Program, hiszen a 
társasházak felújításának 
a korszerűsítésen túl érték-

növelő szerepe is van, ami-
nek köszönhetően a lakók 
is büszkébbek és boldogab-
bak lehetnek” – mondta 
Kucsák László, a XVIII. kerület 
országgyűlési képviselője.

beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, így most már nyugodtan 
kijelenthetem, hogy a kormány-
zati és önkormányzati források-
nak köszönhetően elérhetővé 
váltak a célkitűzések. A prog-
ram elsődleges célja az, hogy a 
kerületi lakosság minél keve-
sebbet költsön energiára, illetve 
hogy minél kevesebb energiát 
fogyasszon a mindennapokban. 
Az Otthon Melege Program 
rendkívül nagy lépés egy jobb, 
élhetőbb és energetikailag 
takarékos, környezettudatos élet 
felé” – hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő. 

A kormány által 2014 szeptem-
berében elindított program ed-
dig csaknem 17 milliárd forin-
tos keretösszegben biztosított 
támogatást, aminek eredmé-
nyeként mára több mint 85 ezer 
háztartás energiahatékonysága 
javult.
A társasházi lakások tulajdo-
nosait kérdezve kiderült, hogy 
eddig rendkívül egyszerű meg-
oldásokkal igyekeztek csökken-
teni a hő távozását otthonukból. 
Sokan ablakpárnákkal, a fűtőtes-
tek mögé helyezett hővisszaverő 
fóliákkal, illetve a nyílászárókra 
utólag felszerelt szigetelőanya-
gokkal próbáltak védekezni a 
hideg ellen. A felújítás megva-
lósulásával ennek vége, hiszen a 
program keretében megtörténik 
a társasházak energetikai korsze-
rűsítése és felújítása: a lapostető 
hő- és vízszigetelése, a legalsó 
lakószint alatti födém hőszigete-
lése, a fűtött-fűtetlen helyiségek 
határán álló belső falak utólagos 
hőszigetelése, valamint a fűtött 
helyiségek külső nyílászáróinak 
cseréje. A támogatás révén jóval 

hatékonyabbá válik a lakosság 
energiafelhasználása, és csökken 
a szén-dioxid-kibocsátás, ami 
nagymértékben hozzájárul a ha-
zai klímavédelmi és energiaha-
tékonysági célok eléréséhez.
Fontos megjegyezni, hogy nem-
csak a hideg ellen szükséges vé-
deni, szigetelni az otthonainkat, 
hanem a kánikulától is. A nyári 
hőségben kevesebben gondol-
nak a hőszigetelésre, pedig az 
épület belső komfortjához el-
engedhetetlen a megfelelő szi-
getelés. A jobb hőszigetelés jó 
lehetőséget nyújt az energiameg-

ÉVI 100 EZER FORINTOS 
MEGTAKARÍTÁS 
LAKÁSONKÉNT!
Kucsák László: Folytatódik az Otthon Melege Program

A pályázaton nyertes épületek:

MEGTAKARÍTÁS 

„

„

 AZ OTTHON 
MELEGE PROGRAM 
CÉLJA AZ, HOGY 
ÉRZÉKELHETŐ 
MÉRTÉKBEN 
CSÖKKENJEN
 A HÁZTARTÁSOK 
MINDENNAPI ENERGIA-
FELHASZNÁLÁSA

 Sallai 1007 társasház
 Társasház, Hosszúház u. 4. 
 Társasház, Kolozsvár u. 38.
 Társasház, Kolozsvár u. 36.

 Lakatos úti lakótelep IV. számú 
   Lakásfenntartó Szövetkezet

 A Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet
 Társasház, Kolozsvár u. 34.

A projekt műszaki tartalma: 
 a homlokzat utólagos külső hőszigetelése 
 a lapostető hő- és vízszigetelése 
 a legalsó lakószint alatti födém hőszigetelése 
 a fűtött-fűtetlen helyiségek határán lévő belső falak utólagos hőszigetelése 
 lábazati hőszigetelés 
 a kapcsolódó, elsősorban hőhídmentesítő hőszigetelés
 a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje 
 a szorosan kapcsolódó bontási és egyéb részletmunkák 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

411 232 149 Ft 

otthon_1.indd   1 2016.07.05.   15:36
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Mártírok napja
A himnusz hangjaira kezdődött a kerü-
leti önkormányzatnak a mártírok napja 
tiszteletére rendezett koszorúzási ün-
nepsége június 16-án a Pestszentlőrin-
ci temetőben.

Az ünnepségen Császár Bíró Lilla előadóművész 
Nagy Gáspár A valóság égető nyelve című versé-
vel köszöntötte a megjelenteket, majd Galgóczy 
Zoltán megemlékező beszédet tartott.

– Június 16. fájdalmas, szomorú, de egyben 
reményt adó és igazságosztó nap is a magyarság 
történetében. 1958-ban ezen a napon végezték 
ki Nagy Imrét, a bolsevik uralom ellen felkelő, 
a szabadságért a túlerővel is szembeszálló Ma-
gyarország miniszterelnökét és mártírtársait. 
1989-ben ugyanezen a napon temették őt újra 
Maléter Pállal, Gimes Miklóssal, Szilágyi József-
fel és Losonczy Gézával egyetemben. Reményt 
adó nap, mert 1989 óta kegyelettel emlékezünk 
rájuk és mindazokra, akik az 56-os népfelkelést 
megtorló zsarnoki terror során haltak vérta-
núhalált. Széchenyi Istvánt idézve: csak a múlt 
megbecsülésén épülhet fel a jelen – mondta töb-
bek között az alpolgármester.

Ezután a koszorúzás percei következtek. Az 
önkormányzat képviseletében Galgóczy Zoltán 
mellett dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asz-
szony, a Pofosz részéről Kovács Lajos és Kelemen 
Imre, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége nevében dr. Sántha Gábor és 
Szentiványi György, a Fidesz képviseletében 
Tóth Kálmán, a Nemzeti Fórumtól Nagy Judit 
és Pénzes István, a Jobbiktól Makai Tibor és a 
felesége, a Városgazda18 Zrt. részéről Banyár 
László és Nagy Zsolt helyezte el a megemlékezés 
koszorúját a kopjafánál.

Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével 
zárult.

Ê g. A.

Jelenléte ma 
is érzékelhető 
A Jahn Ferenc dél-pesti Kórház és 
rendelőintézet idén is nagyszabású 
ünnepséget szervezett a július 1-jei 
magyar egészségügy napja, vagyis a 
semmelweis-nap tiszteletére. A díja-
kat, jutalmakat június 28-án adták át 
az előző esztendő legkiválóbb dolgo-
zóinak. 

A csaknem 200 vendéget dr. Ralovich Zsolt kö-
szöntötte. A kórház főigazgatója hangsúlyozta: 
büszke arra az áldozatos, kitartó munkára, ame-
lyet az intézmény dolgozói naponta végeznek, 
hiszen Semmelweis Ignác példájából tudható, 
hogy amit tesznek, annak gyümölcse előbb-
utóbb beérik. Külön megemlékezett azokról az 
orvosokról, ápolókról, munkatársakról, akik 
nem lehettek ott az ünnepségen, mivel a mun-
kahelyükön kellett helytállniuk. A főigazgató 
végezetül megköszönte Csepel, Pesterzsébet, 
Soroksár és Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzatának, amiért támogatásukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy anyagilag is tudják ho-
norálni a munkatársak kiváló teljesítményét.

Dr. Sahin Péter, a II. Belgyógyászati Osztály 
– Gasztroenterológia osztályvezető főorvosa 
beszédében kiemelte: „Ünnepelni csak olyan 
eseményt vagy személyt lehet, akinek a jelenléte 
ma is érzékelhető.” 

Pesterzsébet díszpolgára, Losonczi Ottó meg-
ragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon 
a kórház dolgozóinak. Elmondása szerint másfél 
hónappal ezelőtt bekerült az intenzív osztályra, 
és most az orvosok, ápolók, nővérek szakszerű, 
áldozatos munkájának köszönhetően vehet részt 
az ünnepségen. A vállalkozó hozzátette, hogy 
anyagi és tárgyi eszközök adományozásával a 
jövőben is mindent megtesz azért, hogy a kór-
ház tovább modernizálódhasson, szépülhessen.

Az eseményen, amely a kórház éttermében 
állófogadással zárult, Oberfrank Pál Jászai Ma-
ri-díjas színművész működött közre.

Ê városkép

Közlekedés 
gyermek-
szemmel 
Amennyiben a pályázatokon részt ve-
vők száma és minőségi munkája olim-
piai sportág lenne, kerületünk dobo-
gós helyen végezne. Ez alkalommal a 
közlekedésbiztonságról fogalmazták 
meg rajzban a véleményüket az alsós 
tanulók – nem is kevesen. több mint 
kétszáz pályamű érkezett a kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol negyvenkét 
alkotást állítottak ki. Június 14-e az 
eredményhirdetés nagy napja volt. 
  

Miért pont negyvenkettőt? Négy kategóriá-
ban az első három helyezettet és harminc kü-
löndíjast jutalmazott a zsűri döntése alapján 
Minyóczki Árpád alezredes, a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetője és Lévai István Zol-
tán alpolgármester. 

– Szép és alapos munkával leptek meg min-
ket az alsósok – mondta a kapitányságvezető. – 
Látszik, hogy nyitott szemmel járnak-kelnek, és 
a közlekedésbiztonság minden területéről készí-
tettek pillanatképeket. Csak gratulálni tudok.

Az alpolgármester a nagybetűs életre való 
felkészülés fontos részeként említette a közleke-
désbiztonságot. 

– Kilépvén házunk kapuján ezerféle, a köz-
lekedéssel kapcsolatos szituációra kell reagálni, 
és nem is akárhogyan. A kis művészek a rajza-
ikkal bebizonyították, hogy ismerik és értik a 
biztonságos közlekedés alapjait, így az esetleges 
kényes szituációkban is megtalálják majd a leg-
jobb megoldást.

Elsőként Lesznyák Bori első osztályos tanuló 
vehette át a díjat, aki profi rajzával méltán nyer-
te el a zsűri és a vendégek elismerését is. A díjak 
esetében akár holtversenyről is beszélhetünk, 
hiszen minden nyertes egyaránt szép és prakti-
kus ajándékkal térhetett haza. 

A nyertes rajzok megtekinthetők a kerületi 
rendőrkapitányság épületében.

Ê g. A.

Gyakran zárva 
a sorompó
sok autósnak okoz bosszúságot a 
szemeretelepi vasúti átjáróban a gyak-
ran leengedett sorompónál történő 
hosszas várakozás. A helyi lakosok 
már-már úgy érzik, hogy ez a sorompó 
szinte mindig zárva van. 

A MÁV Zrt-től kapott információból kiderül, 
hogy a személyvonatok közlekedése miatt a nap 
folyamán közel félóránként átlagosan 4-5 per-
cig nem lehet áthaladni a vasúti vágányon. A 
sorompó a tehervonatok közlekedésének függ-
vényében további várakozásra készteti az au-
tósokat és a gyalogosokat is. Mivel a félperces 
szabad jelzés sokszor nem elegendő a forgalom 
megfelelő átengedésére, a szakemberek azt java-
solják, hogy aki teheti, napközben kerülje el a 
szemeretelepi átjárót.

A vonatok pillanatnyi helyzetéről az 
okostelefonra letölthető vonatinfo appli-
káció (https://play.google.com/store/apps/
details?id=hu.mavszk.vonatinfo) a szerelvé-
nyeken elhelyezett GPS adatai alapján pontos 
tájékoztatást ad. Az alkalmazás egy térkép se-
gítségével mutatja, hogy mikor érkezik a vonat 
az átjáróhoz.

Ê P. A.

Felhívás!
A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda – 

Pestszentlőrincer Kindergarten Vándor 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógust keres. 
Jelentkezni 2016. július 20-ig lehet, 
önéletrajzzal az intézmény e-mail 

címén (vandorov@enternet.hu). Bővebb 
információ: Szlezákné Czirják Judit 

óvodavezető (290-8299).

Továbbviszik  
Semmelweis örökségét
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötte a Xviii. kerületi önkormányzat a június 
23-án tartott semmelweis-napi ünnepségen. A magyar anyák megmentőjeként em-
legetett nemzetközi tekintélyű, ám életében itthon szinte megbélyegzett orvosnak 
köszönhető a fertőtlenítő kézmosás elterjedése, aminek nyomán ugrásszerűen 
csökkent a gyermekágyi lázban elhunytak száma.

A Rózsa Művelődési Házban rendezett díjátadón 
Ughy Attila köszöntötte a kitüntetetteket és a 
vendégeket. 

– Ezen a napon hagyományosan az orvosa-
inkat, a gyógyítóinkat, a betegeket segítőket kö-
szöntjük. Ők azok, akik továbbviszik Semmelwe-
is Ignácnak, az anyák megmentőjének örökségét 
– mondta beszédében a polgármester. – Semmel-
weis, akinek a szakmai nézeteiért egész életében 
küzdenie kellett, rájött, hogy a gyermekágyi láz 
terjedését az orvostanhallgatók okozzák azzal, 
hogy a boncolásokat követően átmennek az I. 
számú klinika szülészeti osztályára, és ott kéz-
mosás nélkül vizsgálják az állapotos édesanyákat. 
A bábák nem végeztek boncolást, így a vérmér-
gezés e speciális fajtája harmadannyi esetben 
fordult elő a szegényebbeket kiszolgáló 2. számú 
gyermekklinikán. Semmelweis Ignác kötelezte az 
orvosokat, orvostanhallgatókat és az ápolókat a 
klinikára való belépéskor a klórmészoldatos kéz-
mosásra és az egyes betegek vizsgálata közötti 
tisztálkodásra is. Ez akkoriban rendkívül népsze-
rűtlen intézkedés volt. Semmelweisnek küzdenie 

kellett az igazáért, mert az orvoslásban még nem 
álltak rendelkezésre olyan eszközök, amelyek 
megmutathatták volna a kórokozókat. Megfigye-
lések sokasága, nagy szakmai tapasztalat kellett 
ahhoz, hogy ez a szilárd hit legalább a halála után 
évtizedekkel életeket kezdjen menteni.  

A kitüntetéseket Ughy Attila mellett Dömö-
tör István alpolgármester adta át. A Semmel-
weis-díjat idén öten vehették át. Dr. Gyepessy 
Mária házi gyermekorvosi, dr. Weisinger Éva 
gyermekfogorvosi, dr. Kenesei Katalin felnőtt há-
ziorvosi tevékenységéért részesült az elismerés-
ben. Kiemelkedő szakmai munkájáért kapta meg 
a díjat Kőrösi Ildikó, a Zsebők Zoltán Szakrendelő 
laboratóriumának vezető asszisztense és Szabóné 
Vernyei Zsuzsanna iskolai védőnő is.

A rövid ünnepi műsorban dr. Greschik István, 
a Péterffy Sándor Utcai Kórház főorvosa Bach 2. 
partitáját és egy ír népdal feldolgozását játszotta 
el hegedűn, a zeneszámok között pedig Hűvösvöl-
gyi Ildikó színművésznő Weöres Sándor Az éjsza-
ka csodái című versét adta elő.

Ê Puskás A.

Június közepén véget ért a 2015–2016-os tanév, 
s a kerületi iskolákban is megtartották a tanév-
záró ünnepséget. Június 23-án a SOFI (Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) évzá-
róján jártunk, amelyet a Kondor Béla Közösségi 
Házban rendeztek meg. Pál-Horváth Rita, a SOFI 
igazgatója meleg szavakkal köszöntötte a diákse-
reget és a vendégeket, és elmondta, hogy az idén 
15 tanuló tett eredményes számítógépes adat-
rögzítői szakvizsgát. Az intézményvezető rövid 
időutazásban idézte fel az idei tanév legfontosabb 
iskolai eseményeit, s a tanulmányi és sportverse-
nyeken, művészeti fesztiválokon sikeresen sze-
replő fiataloknak jelképes ajándékként egy-egy 
tábla csokoládét nyújtott át. Az ünnepi pillanatok 
a gyerekek vakációról szóló verscsokrával és a 
szintén a SOFI-ban tanuló tehetséges Szakács Pé-
ter énekes produkciójával folytatódott. Mindany-
nyian remek hangulatot varázsoltak a közösségi 
ház nagytermébe. S ha már évzáró, akkor a bizo-
nyítványosztás sem maradhatott el. Az izgalmas 
pillanatokat követően pedig Pál-Horváth Rita be-
jelentette, hogy különleges élményben lesz részük 
a megjelenteknek, ugyanis Mága Zoltán hegedű-

művész lép fel a zenésztársaival. 
– Repertoárja a népzenétől a klasszikus dara-

bokon át a dzsesszig, sőt a könnyűzenéig terjed 
– mondta az igazgató. – Játékát a virtuozitás, az 
élet mélyéből fakadó adni vágyás és az a remény 
jellemzi, hogy a zenében megjelenő szeretet esz-
köz lehet a világ jobbá tételében. 

Az igazgatónő érdekességként elmondta, hogy 
a művész, aki többek között a Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszt és a Prima Primissima 
díj birtokosa, 12 évesen már a Rajkó Zenekar prí-
mása volt. 

A rövid bevezető után elkezdődött a kon-
cert. A gyerekek csillogó szemmel hallgatták 
a lenyűgöző előadást. A hegedűművész meg-
szólaltatta egyik kedvencét, a Monti-csárdást 
is, amely, mint megemlítette, a legújabb CD-
jén is szerepel. Minden diáknak ígért egy de-
dikált korongot, így a legutolsó zeneszámot, a 
Radetzky-indulót már a CD-re várakozó di-
ákok gyűrűjében játszotta a hegedűvirtuóz.  
Az ünnepségen részt vett Galgóczy Zoltán alpol-
gármester és Hományi Tamás Márton tankerületi 
igazgató is. 

Ê Fülep E.

Vakáció hegedűszóra 
A soFi tanévévzáró ünnepségének díszvendége volt Mága Zoltán hegedűművész, 
aki koncerttel ajándékozta meg a diákokat június 23-án a Kondor Béla Közösségi 
házban.
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5KözéletNem egy tudományos fantasztikus film kel életre

A születendő aeropolisznak, 
„reptérvárosnak” a nem is olyan 
távoli jövőben a magyar turizmus 
fejlesztésében is kiemelt szerepe 
lesz. Miként a Budapest Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtéri Ré-
gió Gazdaság- és Térségfejleszté-
si Klaszter és a vecsési Budapest 
Airport Hotel Stáció közös szer-
vezésében lezajlott kötetlen be-

szélgetésen Bienerth Gusztáv, a 
Magyar Turisztikai Ügynökséget 
felügyelő kormánybiztos fogal-
mazott: „Ahogy Budapest nél-
kül nincs magyar turizmus, úgy 
hatékony, fejlődőképes  Liszt Fe-
renc repülőtér nélkül sincs.” 

Ahhoz azonban, hogy a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
maradéktalanul betölthesse az 

ország légikapujának szerepét, 
le kell küzdenie a mindenekelőtt 
Béccsel és Prágával szemben 
fennálló brutális versenyhátrá-
nyát. 

Budapest 
el tudJa hódítani 
Ahhoz, hogy Budapest el tudja 
hódítani Bécstől a kelet-közép-
európai regionális vezető sze-
repet, a kormány, a repülőtéri 
klaszter szereplői, az érintett 
önkormányzatok és a repülőtér 
menedzsmentje közötti szoros 
összefogásra van szükség, hogy 
a reptér ne csak számokban, de 
kapacitásban, a szolgáltatások 
minőségében is versenyképessé 
tudjon válni.

A legégetőbb állami és tulaj-
donosi feladatok közé tartozik új 
járatok beindítása eddig „szűz-
nek” számító területekre. Ezek 
közül tárgyalás folyik már Japán 
és India közvetlen eléréséről, és 
a tervekben szerepel a tárgyalá-
sok megkezdése az Öböl-menti 
államokkal, valamint Dél-Ame-
rikával is.

a legnagyoBB 
airBust is 
fogadni aKarJáK
A kiemelt beruházásként meg-
valósuló új móló építése már 
azt a célt szolgálja, hogy a re-
pülőtér képes legyen fogadni 
és kiszolgálni a világ jelenleg 
legnagyobb, ilyen távolságok-

ról érkező gépeit, az Airbus 
A380-asokat. 

Természetesen a közeljö-
vőben Magyarországon ren-
dezendő rangos nemzetközi 
sportesemények miatt is a ki-
emelt feladatok közé tartozik a 
Ferihegyről autóval és közös-
ségi közlekedéssel történő be-
jutás a városba. A konferencia-
turizmust szolgálja majd a 153 
szobás  Ibis Wing Hotel, ame-
lyet előreláthatólag a jövő jú-
niusban adnak át. Itt meg kell 
oldani a parkolást, és nyelveket 
beszélő kiszolgáló személyzetet 
kell munkába állítani.

Különös gondot kell fordíta-
ni  a „nem schengeni” utazók 
kiszolgálására, valamint a ha-
tósági ügyintézés, a biztonsági 

ellenőrzés és általában a hiva-
talos ügyintézés hatékonyságá-
ra. A repülőtér ugyanis  Ma-
gyarország kirakata, és nagyon 
fontos, hogy az első és az utol-
só élmény, amely a hazánkba 
látogatót éri, pozitív legyen. 

A beszélgetésen részt vevő 
Ughy Attila, a XVIII. kerület 
polgármestere arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a reptérvá-
ros víziójában a lakóterüle-
teknek is meg kell találniuk 
a helyüket, mivel az itt dol-
gozók életminőségének része, 
hogy megfelelő lakás- és élet-
körülményeket találjanak az 
aeropolisz közvetlen vonzás-
körzetében, és ne kelljen mesz-
sziről ingázniuk. 

Ê barcs Endre

Huszonöt éves gondolat
A Liszt Ferenc Aeropolisz a turizmus fejlesztéséért
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Az előző számban megjelent 
határozatok folytatása. 

határozatok
p 30. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörében eljárva 13 
igen szavazattal és 4 ellensza-
vazattal elfogadta a Városinfó18 
Nonprofit Kft. 2015. évi beszá-
molóját, amelyben a 2015. de-
cember 31-i fordulónapra elké-
szített mérlegnek az eszközök 
és a források egyező végösszege 
52.873 E Ft, az adózott eredmény 
1.683 E Ft, és felkérte a társaság 
ügyvezetőjét a beszámoló letét-
behelyezése és közzététele érde-
kében szükséges intézkedésekre. 
A testület tulajdonosi jogkör-
ében eljárva 13 igen szavazattal 
és 4 ellenszavazattal elfogadta 
a Városinfó18 Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti tervét az előter-
jesztés 4. sz. mellékletét képező 
tartalommal.
p 31. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörében eljárva 
16 igen szavazattal és 5 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy 
a Városinfól8 Nonprofit Kft.  
könyvvizsgálójává dr. Kardos 
Gézánét választja (kamarai en-
gedély száma: 003847) 2016. jú-
lius 1-jétől 2017. június 30-ig. A 
könyvvizsgáló éves díjazása 250 
E Ft + áfa.
A testület 16 igen szavazattal és 
5 tartózkodással felhatalmazta 
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
tert arra, hogy a változást beje-
lentse a cégbíróságnak.
p 32. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag hozzájárult 
ahhoz, hogy a PLER Kézilab-
dasport Kft. a szükséges önrész 
megszerzését követően maxi-
mum 17 millió forint + áfa ösz-
szegben beszerezzen egy 20 + 1 
személyes kisbuszt. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 33. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy döntött, hogy a Csodálatos 
Gyermekvilág – Pedagógusok 
a XVIII. kerület Gyermekeiért 
Alapítvánnyal kötött szerződést 
módosítja, és felhatalmazta a 
polgármestert  a köznevelé-
si szerződés aláírására az 1. sz 
melléklet szerint.
p 34.  A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan határozott 
arról, hogy a 2015/2016-os tan-
évben térítésmentes létesítmény-
használatra ad módot az iskolai 
testnevelés keretében a kötelező 
úszásoktatás lebonyolításához az 
alábbi általános iskoláknak:
Állami fenntartású általános 
iskolák: Ady Endre Általános 

Iskola, Brassó Utcai Általános 
Iskola, Bókay Árpád Általános 
Iskola, Csontváry Kosztka Ti-
vadar Általános Iskola, Darus 
Utcai Magyar–Német Két Tan-
nyelvű Általános Iskola, Eöt-
vös Loránd Általános Iskola, 
Gloriett Sportiskolai Általános 
Iskola, Gulner Gyula Általános 
Iskola, Kandó Téri Általános 
Iskola, Kapocs Magyar–Angol 
Két Tannyelvű Általános Isko-
la, Kassa Utcai Általános Iskola, 
Kastélydombi Általános Iskola, 
Kondor Béla Általános Iskola, 
Táncsics Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Pestszentlőrin-
ci Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Vajk-sziget Általános Is-
kola, Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium, SOFI Óvoda, Álta-
lános Iskola, Speciális Szakisko-
la és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény.
Egyházi fenntartású általános 
iskolák: Szent Lőrinc Katolikus 
Általános Iskola, 
Szenczi Molnár Albert Refor-
mátus Általános Iskola, Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium, 
Wesley Kincsei Általános Iskola 
és Gimnázium.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szerződés elkészítésére 
és aláírására, valamint a szüksé-
ges intézkedésekre.  
p 35. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással hatályon kívül helyezte 
az 569/2015. (XI. 12.) határoza-
tát, és a XVIII., Városház u. 16. 
alatti és a kapcsolódó, 150660/1, 
150660/2 és 150661 helyrajzi 
számokon nyilvántartott pol-
gármesteri hivatali épületek 
elektromos felújítására vonat-
kozó beruházási alapokmányt 
bruttó 130 millió értékben jóvá-
hagyta.
p 36. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag jóváhagyta 
az Üllői út 317. (hrsz.: 151928) 
alatt képzéskoordinációs köz-
pont kialakítását az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti beruhá-
zási alapokmányban foglaltak-
nak megfelelően bruttó 70 mil-
lió forint beruházási összeggel, 
amelyből az önerő (5 százalék) 
3,5 millió, a várható pályázati 
támogatás (95 százalék) pedig 
66,5 millió forint.
p 37. A Kiemelt prioritás a Ha-
vanna-lakótelep fejlesztése című 
pontot a képviselő-testület le-
vette a napirendről. 
p 38. A Lakossági csatornará-
kötések támogatása című pontot 
a testület levette a napirendről. 
p 39. A csatornahálózat részle-
ges felülvizsgálata című pontot 

a képviselő-testület levette a na-
pirendről. 
p 40. A testület zárt ülésen tett 
javaslatot köztársasági elnöki 
kitüntetés adományozására.
p 41. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális 
segélyhatározatokat.
p 42. A testület zárt ülésen ha-
tározott a helyi kitüntetések 
adományozásáról. 
p 43. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a Lónyai Meny-
hért-díj odaítéléséről. 
p 44. A testület zárt ülésen 
határozott szakmai kitüntetés 
adományozásáról. 
p 45. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a követelésről le-
mondás-kamattartozás elenge-
désének kérdésében.
p 46. A testület 17 igen szavazat-
tal és 2 tartózkodással elfogadta 
a „Közalapítvány a XVIII. kerü-
let Közbiztonságáért” 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót.
p 47. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal, 4 ellenszava-
zattal és 4 tartózkodással jóvá-
hagyta a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót.
p 48. A testület 13 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
6 tartózkodással elfogadta a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgála-
tot Fenntartó Társulás 2015. évi 
munkájáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót.
49. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadta a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség XIX. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
50. A testület 13 igen és 6 tar-
tózkodással elfogadta a polgár-
mesteri hivatal és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerv éves ellenőr-
zési jelentését az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint.

SürgőSSégi 
határozatok
S1. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
elfogadta a PLER Kézilabdasport 
Kft. 2015. évi beszámolóját és a 
független könyvvizsgálói jelen-
tést (112.339 E Ft végösszeggel 
és 270 E Ft – nyereség – mérleg 
szerinti eredménnyel).
S2. A testület 21 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
a 2015/2016. tanév befejezését 
követően az önkormányzat által 
biztosított nyári napközis tábor 

kezdetéig, valamint ezen nyári 
napközis tábor befejezését köve-
tően a 2016/2017. tanév kezdeté-
ig tartó időszakban biztosítja az 
önkormányzat által működtetett 
köznevelési intézménnyel tanu-
lói jogviszonyban álló tanulók 
részére a napi háromszori étke-
zést az alábbi feltételekkel:
a) A kerületi lakcímmel (állan-
dó lakcím/tartózkodási hely) 
rendelkező tanulók esetében az 
étkezési térítési díj a minden-
kor hatályos, személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
díjakról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak meg-
felelően.
b) A kerületi lakcímmel nem 
rendelkező tanulók esetében az 
étkezésüket biztosító köznevelé-
si intézménybe szállítóval kötött 
szerződésben foglalt szállítói ár-
nak megfelelően.
S3. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy az „Önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására” 
című pályázat keretében az ön-
kormányzat bruttó 100 millió 
forintos támogatási igénnyel 
benyújtja a pályázatát. A képvi-
selők felkérték a polgármestert 
a további szükséges intézkedé-
sekre.  
A testület 18 igen szavazattal 
egyetértésben határozott arról, 
hogy az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” címmel benyúj-
tandó pályázat 50 százalékos 
önerőösszegét – legfeljebb brut-
tó 100 millió forintot – biztosít-
ja a 2017. évi költségvetés ter-
hére, valamint vállalja, hogy a 
fejlesztéssel érintett ingatlant tíz 
évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően, a működésre vo-
natkozó hatályos jogszabályok 
betartásával használja. 
S4. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által kiírt 
„Óvodai kapacitásbővítést cél-
zó beruházások támogatása” 
című pályázat keretében az ön-
kormányzat bruttó 27,5 millió 
forintos támogatási igénnyel 
benyújtja „A Pestszentlőrinci 
Csemete Óvoda kapacitásbőví-
tése” című pályázatát fejlesztési 
céllal. A képviselők felkérték a 
polgármestert a további szüksé-
ges intézkedésekre.  
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott ar-
ról, hogy a Csemete Óvoda ka-
pacitásbővítésére benyújtandó 
pályázat 50 százalékos önerő-
összegét – bruttó 27,5 millió 

forintot – biztosítja a 2017. évi 
költségvetés terhére, valamint 
vállalja, hogy a fejlesztéssel érin-
tett ingatlant tíz évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően – a 
működésre vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok betartásával 
–használja. 
S5. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag tu-
lajdonosi hozzájárulását adta 
a Pestszentimrei Sportkörnek, 
hogy a „TAO-program 2016/17” 
című pályázat keretében az ön-
kormányzat kizárólagos tulaj-
donában álló és törzsvagyona 
részét képező Táncsics Mihály 
u. 53. alatti (hrsz.: 141980)  in-
gatlanon található és a sportkör 
használatában lévő épületeket 
felújítsa és átépítse. Az önkor-
mányzat a pályázat nyertessége 
esetén a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § (6a) 
bekezdése alapján a beruházás 
üzembe helyezését követő 30 
napon belül megköti a sportkör-
rel a beruházás értékéről szóló 
megállapodást, s ezzel a beruhá-

zás és a felújítás az önkormány-
zat tulajdonába kerül. A testület 
úgy döntött továbbá, hogy a fen-
ti ingatlannak a Pestszentimrei 
Sportkör által 15 évig tartó 
sportcélú hasznosítása érdeké-
ben az önkormányzat a sport-
körrel a fenti ingatlanra fenn-
álló együttműködési szerződést 
a törvényi feltételek fennállása 
esetén a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVI. törvény 11. 
§ (10) bekezdése alapján további 
öt évvel meghosszabbítja. A kép-
viselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre, a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírá-
sára, illetve a többi szükséges 
nyilatkozat, a megállapodások 
és a szerződések előkészítésére 
és aláírására. 
p 52. Kérdések
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot.
p 53. Tájékoztatók, bejelentések 
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot.
Az interpellációkat következő 
számunkban közöljük. 

TÁMOGATÁS AZ úSZÁSOKTATÁSHOZ
Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. május 12-i ülésén született határozatok

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a július 14-i 

SZÁMBAN!

94x138_5_pest-budai.indd   1 2016.06.24.   9:55

�nem egy tudományos fantasztikus film 
címe a liszt ferenc aeropolisz, hanem 
egy huszonöt éves gondolat, amely a 

szemünk előtt kezd végre formát ölteni. a 
budapesti nemzetközi repülőtér körül – így a 
mi kerületükben is – szövetszerűen kifejlődő 
városrészről van szó, amely átalakítja az itt élők 
életszemléletét és hétköznapjait is. 
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6 A vadászat, a vadételek állnak az őszi gasztronómiai fesztivál középpontjábanSzabadidő

szeptemberi Kóstoló – vadasan
Augusztustól nevezhetnek a csapatok a főzőversenyre

�ha ősz eleje, akkor 
szeptemberi Kóstoló. a kerület 
legnagyobb gasztronómiai-

kulturális rendezvénye szeptember 
9-től 11-ig, vagyis most is három 
napon át várja a látogatókat.

kErékgyártó györgy    

Magyar bor, kézműves sör, jó pálinka – nem-
csak az a közös bennük, hogy italok, hanem 
az is, hogy mindhárom volt már a Szeptem-
beri Kóstoló főszereplője. A szervezők ezút-
tal is ragaszkodtak ahhoz, hogy a három nap 
programjainak legyen egy vezérfonala, de idén 
egy kicsit tágabb fogalomkört választottak: a 
vadászatot. A programok sorában látható lesz 
többek között vadászsólymok és vadászkutyák 
bemutatója, a gasztronómiai kínálatban pedig 
több helyen bukkannak majd fel a vadételek.

70 főzőcsapat nevezhet
Utóbbiak bekerülnek a versenyprogramba is. 
Ahogy megszokhattuk, három kategóriában 
nevezhetnek helyben elkészített ételköltemé-
nyeikkel a versenyző csapatok, ám egy kategó-
ria évente változik. Az újdonság tehát most a 
vadétel lesz, a zsűri várja a vadhúsból készülő 
különféle „pályaműveket”. Emellett természe-
tesen marad a két már megszokott kategória is: 
a grill, amely roppant népszerű lett az elmúlt 
években, illetve a pörkölt, amelynek köszön-
hető, hogy ez a fesztivál megszületett, és ilyen 
jelentős kora őszi eseménnyé vált alig pár év 
alatt.

Mint a Városkép megtudta, 70 csapat neve-
zését tudják elfogadni a rendezők. Az elmúlt 
évek tapasztalata azt mutatja, hogy ennyi neve-
ző nagyon hamar összejön.

Jó, ha a nevezni szándékozó csapatok már 
most átgondolják, mivel szeretnék meglepni 
a zsűrit, de kapkodni azért nem kell. A www.
szeptemberikostolo.hu oldalon július máso-
dik felétől lesznek megtalálhatók a nevezéshez 
szükséges dokumentumok, és augusztustól le-
het nevezni. 

racKaJaM, Beatrice, 
100 folK
A Szeptemberi Kóstoló eredeti célja a közös főzés 
volt, ám ma már a látogatók jelentős része nem 
csupán versenyezni vagy enni érkezik, hanem a 
szórakozás kedvéért is. A fesztivál részletes, il-
letve végleges programja csak augusztusban lesz 
ismert, de néhány nagy sztár érkezése már most 
biztos. A pénteki nyitónapon a nagykoncertet 
Ferenczi György és a Rackajam adja, akiket nem 
kell bemutatni. A blues világából érkező, szájhar-
monikán és hegedűn egyaránt virtuóznak számí-
tó hangszeres énekes hátat fordított a vegytiszta 
amerikai zenének, és – elsősorban Petőfi Sándor 
verseinek megzenésítésével – létrehozta a blues és 

a magyar népzene sajátos ötvözetét. Rendkívüli 
sikerrel. Szombaton két nagy sztár lép majd szín-
padra. Az egyik a Beatrice, amely sok évtizedes 
visszajáró vendég a XVIII. kerületi pódiumokon, 
a másik a Hot Jazz Band, amely azzal ért el átütő 
sikert, hogy repertoárjára tűzte a két világhábo-
rú közötti magyar filmek eredetileg is dzsesszesre 
hangszerelt betétdalait. újra fellép a fesztiválon a 
100 Folk Celsius is. Ők 2013-ban adtak egy kitűnő 
hangulatú koncertet főleg gyerekeknek írt dalaik-
ból a vasárnapi zárónapon, amely hagyományo-
san a legfiatalabbaké és a családoké. A tarsolyuk-
ban az ismert melódiák mellett biztosan ott lesz 
néhány új poén is, mert a 100 Folk tagjai a dalaik 
mellett a jókedvükről, a kedves humorukról is is-
mertek.
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Régi korok 
ereklyéi 
időutazásra hívta az érdeklődőket a 
tomory lajos Pedagógiai és helytör-
téneti gyűjtemény a Múzeumok éjsza-
kája országos rendezvénysorozat ke-
retében. többek között a 19. és a 20. 
század társasági kultúráját mutatták 
be május 25-én.

A Múzeumsarokban látható fotókiállításon 
Pestszentlőrinc több olyan épületének múltjával 
ismerkedhettek meg a látogatók, mint az egykor 
vendéglőként működő, jelenlegi Polgárok Háza, 
vagy a régi mozi, a mostani Rózsa Művelődési 
Ház.  A hajdani társasági összejövetelek, bálok, 
esküvők, családi ünnepek tárgyi emlékei mel-
lett a régi kort idéző ruhákat fel is próbálhat-
ták az érdeklődők, és fotón is megörökíthették 
magukat nagyszüleik, dédszüleik korabeli vise-
letében. 

Az oktatás történetébe is bepillantást engedő 
tárlaton a régi iskolai eszközök közül ki lehetett 
próbálni a lúdtollal, nádtollal való írást.

A KÖKI Terminálban a megújult repüléstör-
téneti kiállításra várták a látogatókat.

A pestszentlőrinci Kossuth téren lévő pavi-
longalériában a repülőtér tervezőjét, ifjabb Dá-
vid Károlyt bemutató kiállítást nézhették meg 
az érdeklődők, késő este pedig gyertyás felvo-
nuláson vehettek részt a téren a fiatalon elhunyt 
grafikusművész, Kondor Béla emlékére. 

Ê P. A.

Keresztül-kasul 
a kerületen 
Másodszor szervezett a tomory lajos 
Múzeum helytörténeti tábort a Xviii. 
kerületi gyerekeknek az önkormányzat 
támogatásával. Júniusban nemcsak 
Pestszentlőrincen járkáltunk keresz-
tül-kasul, hanem az időben is, és eh-
hez alaposan megmozgattuk a fantá-
ziánkat. 

A bázis ezúttal is a Múzeumsarok volt, a Kossuth 
tér szomszédságában. Lőrinc nemrég megújult 
központi parkja, tér és idő metszéspontjában, 
a burkolatba simuló, furcsa pózokba dermedt 
Kondor-figurákkal, a hősi emlékművekkel és 
a művészszobrokkal izgalmas felfedezési lehe-
tőségeket kínál a hagyományos városnézésen 
túl is. Hogyan és miért kerülhettek ide a néma, 
egyszínű, földön heverő alakok? Mi mennyire 
látjuk színesnek magunkat? Mire gondolhatnak 
a szobrok? Mi lehet az időkapu mögött, amit 
szemmel láthatóan régóta nem nyitott ki senki? 
Egyáltalán hogyan lehetne kinyitni? – a fantá-
ziánkat segítségül híva ezekre a kérdésekre is 
választ kaptunk az öt nap alatt. 

És jártunk a Havanna kiállítóhelyen is, ahol 
a régi lakásbelsőkből képzeletben hasznos tár-
gyakat vittünk magunkkal 2116-ba, és jövőbeni 
dobozlakásokat készítettünk. A piaci bevásárló 
körút ihlette ételemberkéket projektor segítsé-
gével a régi lőrinci piacra repítettük vissza, míg 
a reptéri kirándulás után Kondor Béla nyom-
dokába lépve fantáziarepülő-maketteket készí-
tettünk. A gyerekek képes-rajzos útinaplóban 
jegyezték fel a benyomásaikat, élményeiket.

A kalandozást augusztusban a második tur-
nussal folytatjuk, továbbgondolva a júniusi tá-
boros csapat ötleteit.

A Tomory Lajos Múzeum múzeumpedagó-
giai programjainak középpontjában az élmény 
és a felfedezés áll. Foglalkozásainkon a gyere-
kek fantáziáját, rejtett tudását különféle peda-
gógiai módszerek ötvözésével hozzuk mozgás-
ba. A nyári tábor jó lehetőséget kínál komplex, 
rendhagyó helytörténeti programok megvalósí-
tására. A tavalyi tábor után idén többen ismét 
eljöttek, sőt hozták a testvérüket, barátaikat is, 
így az első turnust meg sem tudtuk hirdetni, 
olyan gyorsan megtelt. Az augusztusra szintén 
telt házzal és folyamatosan bővülő várólistával 
készülünk. Kell ennél több? 

Ê rozgonyi sarolta

Lélekformáló 
pedagógus 
és művész 
rózsavölgyiné tomonyák gitta Pro 
Urbe-díjas művésztanár gyökereim 
című kiállítása június 14-én nyílt meg a 
lőrinci nagykönyvtár galériájában. 

Szerelmese a fának Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta. Sokszor ihletik meg őt különféle fák: hol 
a törzsüket, hol az ágaikat, hol éppen a gyökere-
iket rajzolja vagy festi meg. Ami közös bennük, 
az az, hogy mindegyiknek megkapó története 
van. 

Gitta például egy erdélyi kirándulás alkal-
mával ellátogatott a Szent Anna-tóhoz. A tó 
partján sétálgatott, amikor megpillantott egy 
fát, amely még délcegen állt, de a víz már gyö-
kereinek nagy része közül kimosta a földet. 
Ahogy megnézte a pusztulásra ítélt fát, máris 
készen volt a fejében a kép, amelyet aztán színes 
krétával megrajzolt.  Megörökítette krétarajzzal 
azt a zebegényi fát is, amelynek odvában diák-
ként négyen is elfértek, amikor kirándulás köz-
ben elkapta őket az eső. Ennek a fának szomorú 
a további története, mert valaki vandál módon 
autógumit égetett el benne. 

Mint a művész mondta, az ember is „fa”, 
gyökerekkel, amelyek a szüleinket, nagy-, déd-, 
ükszüleinket, szépapáinkat, szépanyáinkat je-
lentik. Számára nagyon fontos, hogy tudja, kik 
voltak ők, hol és hogyan éltek. Apai felmenői 
a Felvidékről, anyai ősei Erdélyből származ-
nak, de ő már majdnem a születésétől fogva 
Pestszentlőrincen él. Itt járt iskolába, és itt nyi-
tott a tanítványainak ablakot a világra.    

A kiállítást Hutai László, a Karinthy gimná-
zium igazgatója nyitotta meg. 

– Ha a művész maga válogatja össze a be-
mutatott képeket, olyan bepillantást kaphatunk 
a belső világába, amely csak a legmeghittebb 
baráti beszélgetések mélységével összemérhető 
– mondta az igazgató, majd arról beszélt, hogy 
a tárlat címében is említett gyökerek nemcsak a 
művészt, hanem a nézőket is megérintik. 

Hutai László meleg szavait követően Kucsák 
László országgyűlési képviselő köszöntötte a 
művésztanárt, majd Garamvölgyi Béla pályatárs 
szakmailag méltatta Tomonyák Gitta munkás-
ságát. 

A szeptember 16-ig megtekinthető kiállí-
tás megnyitóján Draskóczy Zoltán gitárművész 
működött közre.

Ê Fülep E.

Művészeti 
Tárló
A harmincéves Kondor Béla Közössé-
gi ház június 28-án ismét vendégeket 
fogadott. A Művészeti tárló Közhasznú 
Egyesület 19. alkalommal állítja ki 20 
művész 56 alkotását az ottani galériá-
ban. Mindezt a köz hasznára.

Az intézmény vezetője, Császár Bíró Lilla nagy 
család tagjaiként üdvözölte a megjelenteket, 
majd kiemelte: 

– Néhány kiállító művész sok-sok évvel ko-
rábban pont itt, a Kondorban ismerhette meg a 
mélyebb művészet titkait.

Baranyi Péter fotográfus, az egyesület el-
nökségének tagja, egyben a rendezvény házi-
gazdája a köszöntőszavait követően felkérte 
Rosta Erzsi grafikus-festőművészt a kiállítás 
megnyitására.

– Magam is huszonöt éven keresztül aktív 
tagja voltam a Kondor Béla Közösségi Ház 
képzőművészet körének, egy kicsit a férjem 
unszolására. Valószínűleg ennek is köszönhető, 
hogy engem kértek fel az önök köszöntésére és 
a kiállítás megnyitására. Tegnap hosszabb időt 
tölthettem az alkotások között. Sokféle remek 
művészi, szakmai munkával szembesültem. 
Találkoztam tradicionális és szokatlan alkotá-
sokkal is. Lenne egy üzenetem: aki szereti az 
igényesen megalkotott festményeket, szobrokat, 
grafikákat, fotókat, az látogasson el a Kondorba 
július 10-ig.

A rendezvényen fellépett Semes-Bogya Esz-
ter faszobrász, dalénekes, aki karakteres, de lé-
leksimogató hangjával és számaival járult hoz-
zá a rendezvény művészeti értékéhez.  

Ê g. A.

A jobb világért futottak  
a Kandó tériek
Közel nyolcszáz diák mellett tanárok és szülők is részt vettek a Kandó téri általá-
nos iskola június 14-i békefutásán. A világharmónia Futás elnevezésű rendezvényen 
az indulók mintegy 2100 métert tettek meg „légy jobb!” feliratú fehér pólóban.

– Amint a pólókra írt üzenet is sugallja, a har-
mónia, a béke és az emberi jóság érdekében 
futottunk – mondta Magyar Márta, az iskola 
igazgatója. – Az általános iskolás korosztály 
rendkívül fogékony, éppen ezért fontosnak 
tartom, hogy jó példát mutassunk számukra. 
Pozitívan tekintünk a jövőbe, hiszünk a gyer-
mekeinkben, önmagunkban, a hivatásunkban, 
a Kandó Téri Általános Iskola következő 35 
évében. Ezt a hitünket a futás után elültetett 
diófával is kifejezzük, mivel iskolánk egy nagy 
közösségre épül, és bízunk abban, hogy ez a fa, 

amikor majd árnyékot ad a következő generáci-
óknak, egyben eljuttatja hozzájuk a „Légy jobb” 
üzenetét is. 

A program vendége volt Szeidemann János, a 
Sri Chinmoy Alapítvány elnöke és Székely Máté, 
a magyarországi Sri Chinmoy Egység-Otthon 
Békefutás főszervezője. Az iskola aulájában az 
intézmény történetét bemutató kiállítás mellett 
látható volt a sokoldalú művész, szellemi vezető, 
békekövet Sri Chinmoy (1931–2007) festmény-
reprodukcióiból álló vándorkiállítás is. 

Ê P. A.

Januári kinevezését követően Egyed Gabriella 
óvodavezető tervezett, majd megvalósított…

– A panelházakra jellemző szürkeség kicsit 
rontotta óvodánk megjelenését. Mivel a hegy nem 
megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, 
így kézenfekvőnek tetszett a megoldás: adjunk 
az Eszterlánc óvodának egy új, vidámabb külsőt. 
Mint látható, nemcsak szóban, hanem tettekkel 
is az ügy mellé álltak a szülők, óvodai és önkor-
mányzati dolgozók. A tárgyi és az anyagi feltéte-
leket az önkormányzat biztosította.

Először a halványzöld, majd a narancssár-
ga festéket választotta ki a kétkezi munkához 
Galgóczy Zoltán alpolgármester. Már a létra első 
fokáról tájékoztatott a „színes segítség” hátteré-
ről.

– Rögtön megtetszett az ötlet. Az önkormány-
zat ötszázezer forinttal támogatta a „Fessük újjá 
az óvodát” hadműveletet. Mi ez, ha nem egy jó 
befektetés?! Egy nagyobb családi ház kifestésének 
összegéből több száz apróság, a dolgozók és nem 
utolsósorban a környéken lakók életébe varázsol-
hatunk szemmel látható vidámságot. És akkor 
még nem szóltam a közösség összetartó erejéről, 
amely egyre ritkábban tapasztalható. Ez pluszsi-
kernek tekinthető. 

A Szabó család bőven kivette a részét a siker-
ből. Az egyszerű háromszög alakú mintákat Sza-
bó Péterné és Bence fia tervezte meg társadalmi 
munkában, és olyan precizitással ecseteltek a csa-
pattal, mintha csak ezen múlna a boldogságuk.

Ê g. A.

Összefogással szépült meg  
az óvoda
Még a festéknek is jó illata volt június 18-án a havanna-lakótelep szélén lévő 
Eszterlánc óvoda környékén. A fürgén mozgó ecsetek és a színes háromszögek 
barátságos összhatást teremtettek. Közel ötvenfős csapat dolgozott az épület 
megszépítésén – vidáman és „társadalmi munkában”.
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Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet

Minden általános iskolás jusson el határon túli magyar közösségbeKultúra

�sikeresen pályázott hat kerületi általános iskola az emberi erőforrások 
Minisztériuma által támogatott határtalanul! programra. az ady, a 
Bókay, a Kandó, a Kastélydombi iskola, valamint a szent lőrinc 

katolikus iskola 7. évfolyamos diákjai erdélyben, a Kassa iskola tanulói a 
felvidéken jártak május–júniusban.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hir-
dette meg a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázatot a diákok külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismereteinek bővítésére. 

petőfi nyoMáBan 
A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola tanulói ötnapos kirándulás keretében Erdélyben és a 
Partiumban jártak, hogy felkeressék a Petőfi Sándor életéhez és verseihez kötődő fontos helyszíneket. 
Az utazás előtt megtekintették a „Mi, magyarok” látogatóközpont kiállítását a Magyarság Házában, 
és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az előkészítő órá-
kon részletes tájékoztatást kaptak a programról, és ismerkedtek Erdély történelmi, földrajzi és mű-
vészeti hagyományaival. A kirándulás során felkeresték Erdődöt, ahol Petőfi Sándor gyakran meglá-
togatta Júliáját, Koltót, ahol az ifjú pár a mézesheteit töltötte, és Fehéregyházát, amelynek közelében, 
a segesvári csatában, a költő életét adta a szabadságért. Az adysok ellátogattak még többek között 
Bánffyhunyadra, Kolozsvárra, Nagybányára, Nagykárolyra, Segesvárra, Szatmárnémetibe, Szőkefal-
vára, Tordára és Torockóra is.

a BóKaysoK és BóKay árpád
A Bókay Árpád Általános Iskola hetedikesei Tusnádfürdőre, kerületünk egyik erdélyi testvérvárosába 
utaztak, és megismerkedtek a város és Székelyföld nevezetességeivel.

– Idén 47 tanulónk vett részt a névadónk, Bókay Árpád munkásságát is nyomon követő kirándulá-
son, amelyen irodalmi, történelmi, néprajzi, földrajzi és kémiai ismereteket szereztek, és ismerkedhet-
tek a tájnyelvvel és a gasztronómiával – mondta Vörösné Éles Csilla, a Bókay iskola igazgatója. 

A diákok meglátogatták a Szent László Gyermekvédelmi Központot és a Jókai Mór Általános Is-
kolát, hogy bepillantást nyerjenek az ott élő gyerekek életébe. Felkeresték a nagyváradi Szent Lász-
ló-templomot és az 1848–49-es szabadságharc emlékhelyét a Nyergestetőn. Kirándulást tettek a Bé-
kás-szoroshoz, a Gyilkos-tóhoz, a Mohos-tőzegláphoz és a Szent Anna-tóhoz. Bókay Árpád nyomán 
megtekintették a tordai sóbányát, a torjai büdösbarlangot, a tusnádfalui borvízkutat és a tusnádfürdői 
borvízmúzeumot. 

szaladni a végtelenBen
A Kandó Téri Általános Iskola diákjai szintén Tusnádfürdőt és a környékét fedezték fel. A történelmi 
és a kulturális emlékhelyek felkeresése mellett természetesen kirándulásokat is tettek.

– A Békás-szoros monumentális szikláit csodálva rádöbbentünk, milyen parányiak vagyunk 
mi, emberek! A hatalmas fenyők gyűrűjében elképzeltük a Szent Anna- és a Gyilkos-tóhoz fűző-
dő legendát, a hazaszeretetet megélni pedig a Nyergestető kopjafái segítettek – mesélte Magyar 
Márta, a Kandó iskola igazgatója. – A Hargitán, Csíkcsicsón és Csíkmadarason átutazva jobban 
megértették a diákok Ábelnek, Tamási Áron regényalakjának a jellemét. A mai pesti gyerekek sze-
mében itt kapott valóságtartalmat a székely vidék, a gazdaságok, a hagyományok, az önellátás ké-
pessége. A legnagyobb élmény a szekerezés volt számukra: dombon-völgyön menni, átkelni a pata-
kon, megpihenni a partján, aztán húst sütni, jót falatozni és szaladni a végtelenben, határtalanul!  
„Ezt az élményt még az unokáiknak is mesélni fogják. Örök hála érte” – írta az egyik szülő. 

széKelyeK is, csángóK is
A Kastélydombi Általános Iskola diákjai először kerületünk másik erdélyi testvérvárosába, Körösfőre 
látogattak, ahol Péntek László alpolgármester megmutatta a falu kazettás mennyezettel díszített cso-
daszép református templomát. Kolozsváron kiselőadásokat tartottak Mátyás király szobránál és szü-
lőházánál, s felkeresték a Házsongárdi temető nevezetes magyar halottjainak síremlékeit. Lementek a 
tordai sóbányába, és túrát tettek a Tordai-hasadékba. Farkaslakán megkoszorúzták Tamási Áron em-
lékművét, majd a helyi általános iskola csapatával barátságos focimeccset játszottak. Gyimesbükkön 
csángó esten vettek részt, népdalokat, néptáncokat tanultak, és helyi ételeket kóstoltak. Kirándultak 
a Szent Anna-tóhoz, bejárták a Mohos-tőzeglápot, Máréfalván székelykapukat láttak, Csíksomlyón 
megnézték a kegytemplomot. Madéfalván és a Nyergestetőn megemlékeztek a székelyek hősies haza-
szeretetéről. A gyerekek jártak Parajdon, Szovátán, Korondon, Székelyudvarhelyen, Torockón és Ki-
rályhágón is. Mindenütt meleg szeretettel fogadták őket.

nyári Meleg és hó
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanulóinak első állomása Nagyszalonta volt, ahol fel-
keresték a Csonkatornyot, amely ma Arany János életét bemutató kiállításnak ad helyet. In-
nen Nagyváradra utaztak, majd Köröstárkányon meghallgatták Gábor Ferenc író gondola-
tait a trianoni békepaktumról és a magyarságról. Kirándultak a Pádis-fennsíkra, bejárták a 
híres Medve-barlangot, és az Eszkimó-jégbarlangban a kinti júniusi meleg ellenére valódi havat 
láttak. Ellátogattak a magyarremetei református templomba, és barátságos focimérkőzést játszot-
tak a Magyarkapusi Általános Iskola diákjaival. Ezt követően Kolozsvárra vezetett az útjuk. 
– A Házsongárdi temetőben megemlékezést tartottunk Dsida Jenő és Reményik Sándor sírjánál. El-
mentünk Mátyás király szülőházához, Torockón megnéztük a néprajzi múzeumot, és koszorúztunk 
Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor házánál. Ezután felkaptattunk a torockószentgyörgyi 
várhoz, ahonnan káprázatos kilátás nyílt Székelykőre – idézte fel Fazekas  Szűcs Ágnes, az iskola ta-
nulója. 

A gyerekek ellátogattak Körösfőre és Bánffyhunyadra is, ahol a református templom kertjében lát-
hatták azt a híres kőasztalt, amelynél Ady Endre, Babits Mihály, Kós Károly és Tamási Áron is dolgo-
zott, Csucsán pedig megcsodálták a Boncza-kastélyt, ahol Ady az utolsó éveit töltötte.  

KassásoK Kassán
A Kassa iskola 7. osztályos tanulói a Felvidék természeti és kulturális értékeivel ismerkedtek. Jár-
tak a füleki várban és Sajógömörben, ahová a legenda szerint Mátyás király is ellátogatott. A Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, B. Kovács István 
élménydús városi túrát tartott a gyerekeknek Rimaszombatban. A Szádelői-völgyben sikerült sza-
lamandrát fotózniuk, felkeresték a krasznahorkai Andrássy-mauzóleumot, eljutottak a Szilicei-
jégveremhez, megtekintették Lőcse nevezetességeit, rövid kitérőt tettek Szepesváraljára és a Ma-
gas-Tátra lábánál fekvő Késmárkra. Elállt a szavuk, amikor meglátták a havas hegyvonulatokat…  
A város evangélikus templomában megkoszorúzták Thököly Imre sírját, majd átmentek a norvég 
ácsok segítségével megépített fatemplomba. A következő napon ismét B. Kovács István volt az ide-
genvezető, aki megmutatta Rozsnyó látnivalóit, Murányalján pedig rögtönzött irodalomórát tar-
tott: Tompa Mihály és Petőfi barátságát ismertette idézetekkel fűszerezve. A hazafelé vezető úton a 
kassások első állomása Kassa volt, ahol megcsodálták a dómot, megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc 
sírhelyét, és megtekintették a rodostói épület mását. A kirándulás utolsó állomása Rákóczi Ferenc 
szülőháza, a borsi várkastély volt.

Határtalan magyarország
Erdélyi és felvidéki időutazáson vett részt sok kerületi diák
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9Jó közösség és sok program várja a kerületben táborozó gyerekeket Szabadidő

�Kiugró érdeklődés mellett indultak el a 
kerületi táborok. a legtöbb turnust és 
programot a Bókay-kerti napközis tábor, 

illetve a városgazda utánpótlás akadémia 
sporttábora kínálja a nyár végéig. 

kErékgyártó györgy     

Kollégámmal csak egy jó fotót szerettünk volna készíteni. 
– Én csinálom az angol spárgát! – ajánlkozott gondolkodás nél-

kül a Bókay-kerti napközis tábor mazsorettrajának egyik agilis 
leánytagja.

– Akkor én a hidat – hangzott a következő ajánlat, és rá a har-
madik: – Én is azt.

Az eredmény láttán fotós kollégámmal egyszerre jegyeztük meg: 
– Hát, ezt nem most kezdtétek.
– Micsoda? – vágta rá az agilis szőke. – Harmadik napja járok 

ide. – De azért elárulta a megfejtést is: – Viszont már egy ideje ta-
nulok ritmikus gimnasztikát.

soK egyBen 
Az igazság az, hogy ha az ember egy júniusi délelőttön belép a 
Bókay-kertbe, nehezen tudja felmérni elsőre, ki hova tartozik, az 
óriási park területén ugyanis egyszerre több bejárós rendszerű 
tábor működik. A legtöbb létesítményt az önkormányzat egész 
nyáron át hetes turnusokban működő napközis tábora, valamint a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia szakosztályainak tábora foglal-
ja el, de emellett itt vannak például a 4seasons síiskola görkorisai 
vagy a Kis-Pingvin úszói is. Közben pedig rendíthetetlenül üzemel 
a strand, amelyet a meleg időben már a hétköznapokon is szépen 
megtöltenek a kerületiek, no meg a táborozók, akik itt heverik ki 
a más sportágakban szerzett fáradtságot. Mint megtudtuk, még az 
akadémia úszói is ide járnak relaxálni, hiszen az önfeledt pancso-
lás azért más, mint a fegyelmezett edzés mély vízben.

Kuba Gábor, az önkormányzati napközis tábor vezetője már ko-
rábban elmagyarázta a Városkép olvasóinak az itteni rendszert: a 
gyerekek a rendkívül kedvezményes részvételi díjért a napi három 
étkezés mellett folyamatosan sport- és szabadidős programokon, 
kiránduláson, hajókázáson, cirkuszi és bábelőadáson, állatkerti és 
múzeumlátogatáson és sok egyéb programon vehetnek részt. Aki-
nek mindez nem elég, az csekély felárért csatlakozhat valamelyik 
speciális foglalkozásokat és ismereteket kínáló szakrajhoz. Mint 

például a már említett, évek óta a legnépszerűbbek közé tartozó 
mazsorettszakrajhoz. Vagy a zumbásokhoz, akik a rekkenő hő-
ségben is kitartóan gyakoroltak egy árnyas teraszon.

BárKi Jöhetett
A Városgazda Utánpótlás Akadémia épp hogy lezárta egy látvá-
nyos Bókay-kerti strandmegnyitóval egybekötve az idei verseny-
idényt, már el is indította a szakosztályi napközis sporttáborokat, 
méghozzá két helyszínen: a Vilmos Endre Sportcentrumban és a 
Bókay-kertben. A strandlabdarúgó- és futsalszakosztályét nem 
volt nehéz megtalálni, a kert bejáratánál átadott pálya forró ho-
mokjában edzettek.

– Délelőtt még nincs annyira meleg, de természetesen nem 
vagyunk folyamatosan a napon, főleg nem a legerősebb sugárzás 
idején, és mi is egy kis strandolással pihenünk olykor – válaszolta 
Szabó László szakosztályvezető, amikor a gyerekek melegtűrő ké-
pességének a titka felől faggattam.

Miközben Balogh Zsolt edző néhány gyakorlatot vezényelt a 
pályán, kollégája, Ughy Márk megosztott velünk néhány informá-
ciót:

– A táborozók nagy része az akadémia versenyzője, de bárki 
csatlakozhatott, és sokan éltek is ezzel a lehetőséggel – magyaráz-
ta. – Az első turnusra 37 gyerek jelentkezett, ami igen szép szám. 

Amíg a labdarúgók a forró homokban, addig az úszók a Park 
uszodában gyakorlatoztak. Az első turnusra több mint tíz gyerek 
jelentkezett, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a nyár folyamán 
sokkal többen szeretnének csatlakozni, akár harminc fölötti lét-
számmal is megy egy hét.

A Bókay-kert létesítményei egyébként a nyár folyamán éppúgy 
várják az érdeklődőket, mint az év más részeiben. A kalandpark, a 
sportpályák, a játszóterek, a strand, az uszoda a táborozók mellett 
a többi kerületi gyerek és felnőtt pihenését is szolgálják ilyenkor 
is.

JElEntKEZés A táBoroKBA
A napközis tábor augusztus 19-ig hétfőtől péntekig 
tartó heti turnusokban fogadja a jelentkezőket. 
A tábori díjakkal kapcsolatos információk olvas-
hatók a www.bp18.hu oldalon, és itt találhatók a 
telefonszámok is, amelyeken érdeklődni lehet. Az 
akadémia a legnépszerűbb sportágakban egé-
szen augusztus 26-ig hirdet táborokat. Minden 
fontos tudnivaló elérhető a www.akademia18.hu 
oldalon.

strand, futsal, mazsorett
Színes a nyár a Bókay-kertben

DáviD Károly 
emléKKiállítása
Egy jelentős építész, ifjabb dávid Károly emlékkiállítá-
sát nyitották meg június végén a Kossuth téri pavilon-
galériában, ahol megjelentek a dávid család képviselői 
is. A Ferihegyi repülőtér (a mai 1-es terminál) tervezője 
beírta a nevét a magyar építészet történetébe. A meg-
nyitó után átadták a Xviii. kerületi építészeti-műszaki 
tervtanács díjait.

A megnyitó résztvevői vetített képes előadáson egy családtörténettel 
ismerkedhettek meg röviden. A Tomory Lajos Múzeum által a pavi-
longalériában rendezett emlékkiállítás megnyitója előtt dr. Dávid 
Anna fotókkal illusztrálva, kedves humorral mutatta be édesapját, 
ifj. Dávid Károly építészt és a családját. A hetvenéves korában, 1973-
ban elhunyt jeles építészmérnök a Ferihegyi repülőtér felvételi épü-
lete mellett többek között a MOM Kulturális Központtal és a Nép-
stadionnal ajándékozott meg bennünket.

– A Rákosi-uralom nagyon megviselte a családunkat, de erős kő-
ből vagyunk kifaragva, mindent kibírtunk – mondta Dávid Anna, 
aki szigorú édesapjáról azt is elárulta, hogy sokszor kizavarta őt és 
a két testvérét az építkezésekre, ahol szögeket húzgáltak ki a desz-
kákból, és azon versengtek, ki tud többet teljesíteni. A gyermekorvos 
még egy mozzanatot említett humorosan a közös életükből:

– Amikor tortát készítettünk az édesanyámmal odahaza a hozzá 
való kenőccsel (nem krémmel!), édesapám alig várta, hogy hazaér-
jen a munkából, és ahogy emlegette, „bevakolja” az édességet. 

Ezt követően Ughy Attila virágcsokorral köszöntötte Dávid An-
nát, majd többek között ezekkel a szavakkal nyitotta meg az emlék-
kiállítást:

– Nagy öröm itt fogadni egy ilyen jelentős építész munkáiról ké-
szült dokumentumokat és bemutatni az életét, hiszen a környéken 
több iskola van, és nem árt, ha a diákok is megismerkedhetnek if-
jabb Dávid Károllyal, illetve a munkáival.  

A polgármester egyben arra is utalt, hogy néhányan talán éppen 
itt kapnak kedvet az építészethez. 

– Igaz, most iskolai szünet van, de a kiállítás szeptember 30-ig 
látható. Persze a diákokon kívül érdemes másoknak, az idősebb kor-
osztálynak is betekinteni a pavilongalériába, ahol láthatják például a 
nemrég lebontott Népstadion terveit…

A megnyitó után Ughy Attila, valamint Mártonffy Miklós, a fő-
város és Jankovits Vera, Pestszentlőrinc-Pestszentimre főépítésze 
átadta a XVIII. kerületi Építészeti-műszaki Tervtanács díjait a 2015. 
évi településképi értékelésen legjobban szereplő tervek alkotóinak. A 
díjátadók elmondták, hogy a tervtanácsnak az a célja, hogy kiemelje 
és elismerje a legjobb terveket, valamint magas színvonalú munká-
ra ösztönözze a tervezőket, hogy a kerületben emelkedjen az épített 
környezet nívója. Első díjat Tóth-Farkas Barnabás és Czentner Imre 
kapott a Halomegyházi útra tervezett háromlakásos épületért, a 
második Dobos Botond, a harmadik Tima Zoltán DLA, Ybl-díjas, a 
negyedik Krizsán András DLA, Ybl-díjas, a Magyar Építőművészek 
Szövetségének elnöke, az ötödik Levente Éva lett.

Ê temesi lászló
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Amerikából is érkeztek unitáriusok a pestszentlőrinci ünnepségreegyház

�nyolcvan éve 
szentelték fel a 
pestszentlőrinci 

unitárius templomot. 
az évforduló tiszte-
letére június 19-én 
ünnepi megemléke-
zést, kopjafaavatást 
és templomtörténeti 
kiállítást rendeztek 
a szervét Mihály téri 
templomban.

 
Nagy volt a forgalom a havan-
na-lakótelepi templomban és 
körülötte június harmadik va-
sárnapján, mert „elegánsba öltö-
zött történelmet” köszöntöttek a 
vendégek ezen a napon. A sok-
sok vihart megélt, hihetetlen 
gyorsasággal felépített templom 
valamennyi széksora foglalt volt, 
nem kevés munkát adva ezzel a 
házigazdának, Szent-Iványi Ilo-
na lelkésznőnek, aki egyik ven-
déget köszöntötte a másik után.

– Hetek óta készültünk már 
erre a szép napra, sok, de örö-
möt adó munkával. Méltón kell 
tisztelegnünk e jubileum előtt – 
mondta a lelkésznő, s már ment 
is fogadni az ünnepi istentisz-
telet szolgálatát végző Kászoni-
Kövendi József püspöki helynö-
köt. Az elöljáró a beszédében 
hangsúlyozta, hogy a „templom 
látta a történelmet, de rendület-
lenül áll, várva a híveket”.

visszaKapott 
ingatlan 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma nevében Hegyi László 
helyettes államtitkár elmondta, 
hogy kétezernél több ingatlant 
kapott vissza az egyház, így a 
pestszentlőrinci unitáriusok 

birtokába is visszakerült az őket 
megillető templom.

Az önkormányzat nevében 
Szarvas Attila, az egyházi ügye-
kért is felelős alpolgármester ki-

emelte, hogy elsősorban erdélyi 
unitárius hívek alkották ennek a 
gyülekezetnek a gyökereit. 

– Ezért rájuk is emlékeznünk 
kell e szép templom felszentelé-

sének az évfordulóján – mond-
ta.

Ezt követően felolvasták 
Bálint Benczédi Ferenc levelét. 
A kolozsvári püspök szép sza-

vakkal szólt a hívekhez, hosszú 
jövőt kívánva a felekezetnek e 
falak között.

A tengerentúli unitáriusok 
üdvözletét is elhozták a Szervét 

Mihály téri hófehér falú temp-
lomba. David Messner Savannah 
város unitáriusainak a nevében 
köszöntötte a pestszentlőrinci 
testvéreket.

Minden  
„róla” szólt
Az emelkedett és kedves kö-
szöntők után a templomkert-
ben folytatódott a születésnapi 
ünnepség. Molnár Ernő lelkész, 
közügyigazgató a Magyar Uni-
tárius Egyház nevében egy kop-
jafát adott át a híveknek.

Végezetül Elekes Botond fő-
gondnok megnyitotta a közössé-
gi teremben a templomtörténeti 
kiállítást, amelyen minden szö-
veg, minden fotó, minden emlék 
az „ünnepeltről” szól. 

A 80 évEs ünnEPElt
A templom alapkövét 
1935. október 3-án 
tették le, s a következő 
év február 19-én már 
meg is tartották az első 
istentisztelet. 1936. 
április 16-án megkezd-
ték a gyülekezeti és a 
tanácsterem építését, 
és június 17-én felszen-
telték a kész templo-
mot és a hozzáépített 
gyülekezeti termet. A 
harangot 1949 nyarán 
avatták fel. A temp-
lomépítő Pethő istván 
lelkészt huszti János, 
lászló Andor, Jakab 
Jenő, rázmány Csaba, 
majd szász Adrienne 
követte. szent-iványi 
ilonát 2011 októberében 
választotta lelkészének 
a gyülekezet.

a büszKe nyolcvanéves
 Emlékezni kell az erdélyi gyökerekre is
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Háló Gyula elmondta, hogy a pestszentimrei 
családjaik sokfelé mennek a nyáron, de 
„itthon is törekszünk arra, hogy válto-
zatossá és változásokat segítő élménnyé 
tegyük a vasárnapi istentiszteleteket. Júli-
usban és augusztusban több vasárnapon is 
a mindennapokat érintő témával foglalko-
zunk a 10 órakor kezdődő alkalmakon. Jú-
lius 3-án a gyógyító kommunikáció volt a 
téma, július 31-én a szeretet helyes és hely-
telen gyakorlata, augusztus 14-én pedig a 
céltudatosság elsajátítása lesz.”

Megtudtuk a lelkésztől, hogy a gyü-
lekezet különleges programokat is kínál. 

„Július első teljes hetében rendezzük meg 
a Tahi 2016 Te-Show nyári tábort. Ezt a 
Kegyelem Alapítvány szervezi, és a gyüle-
kezetünk pedagógusai is besegítenek. Az 
általános és középiskolás fiataljaink ezzel 
kezdik meg a nyári táborozást. A hét témá-
ja a barátság és a testvéri kapcsolatok lesz, 
a bibliai mottó pedig: Mindig szeret a ba-
rát, de testvérré a nyomorúságban válik.”

A muzsika hangjai is betöltik az imrei 
baptista fiatalok nyarát. Erről a követke-
zőket mondta Háló Gyula: „Július 25-től 
augusztus 8-ig Tokajban lesz a Crescendo 
Nyári Akadémia elnevezésű nemzetközi 

komolyzenei kurzus. Gyülekezetünk mű-
vésztanára, a csellós Dominkó Sallai Csilla 
és a zongorista Dominkó István évek óta 
tanít az akadémián. A szólóhangszeres és 
énekkurzusok mellett más programokból 
is lehet választani. Lesz karvezetés, opera-
jelenet, Bach- és ifjúsági kurzus is. Az idén 
is megemlékezünk az évfordulós szerzők-
ről, így Erik Satie, Enrique Granados és 
Antonín Dvořák is szerepel a repertoáron, 
sőt Shakespeare halálának 400. évfordu-
lójáról is megemlékezünk a hozzá fűződő 
zenedarabokkal.

„Augusztus első hetében 
Balatonszemesen rendezzük meg a Bap-
tista Ifjúsági Nagytábort, ahova a gyüle-
kezetünk fiataljai is készülnek. Az idén 
mintegy másfél ezer fiatal lesz együtt, hogy 
az előadásokon, a beszélgetéseken, a játé-
kokon keresztül jobban megismerjék egy-
mást és Istent. Légy Tűz! – ez lesz a címe 
az ez évi tábornak, amelynek résztvevői 
inspirációt kapnak a lelki és a mindennapi 
élethez. Augusztus harmadik vasárnapján, 
21-én Tahiban ünnepeljük meg az állam-
alapítást. Ezúttal is különleges programok 
várnak bennünket, együtt ünnepelhetünk 
a belföldről, a Kárpát-medencéből és a ten-
gerentúlról érkező testvérekkel. Augusztus 
25. és 28. között Karádon táborozunk. Az 
iskolakezdés előtti programban a kirándu-
lás és a fürdés mellett az előadások és a be-
szélgetések során arra keressük a választ, 
hogy a Biblia és a mindennapi élet miként 
függ össze egymással.

A shakespeare-évfordulóról 
is megemlékeznek majd 
tokajban.

GAZDAG LESZ 
A BAPTISTÁK NYARA
Tahitól Karádig, a zenén át a Bibliáig

szarvas Attila alpolgármestert szent-iványi ilona lelkésznő köszöntötte az ünnepség előtt 

apostoloK 
és szenteK
A nyár derekának két szentjéről Arany János is írt A fü-
lemile című költeményében: „Péter és Pál (tudjuk) nyár-
ban/Összeférnek a naptárban.” 

Péter apostol vagy Szent Péter (Kr. e. 1–Kr. u. 67. június 29.) a tizen-
két apostol egyike, Róma első püspöke. Eredetileg Simonnak nevez-
ték, Jézus adta neki a Péter nevet, amelynek jelentése kőszikla. Az 
apostolok között a legjelentősebb, a nevét minden írás először említi 
a tanítványoké közül. Péter a következők védőszentje: az egyház, a 
pápák, a papok, Róma, a halászok, a halkereskedők, a hálószövők, 
a lakatosok, a kapusok, a felügyelők, az esztergályosok, a kárpito-
sok, a papírgyárosok, a papírkereskedők, a pénzváltók, a posztósok, 
a szappanosok, az üvegesek. Amikor 67-ben keresztre feszítették a 
vatikáni dombon, a saját kérésére fejjel lefelé tették ezt, mert nem 
tartotta magát méltónak arra, hogy Krisztushoz hasonlóan haljon 
meg. Szent Péter Rómában, a róla elnevezett bazilika kupolája alatt 
nyugszik.

Pál apostol vagy Szent Pál (kb. 5–67. június 29.) nagy szerepet 
játszott a kereszténység elterjesztésében az európai kontinensen. Az 
újszövetségben 14 könyv (levél) köthető a nevéhez. Az életével kap-
csolatosan a legjelentősebb forrás a Bibliában az Apostolok cseleke-
detei és Pál levelei. 

A pálfordulás kifejezés arra utal, hogy az eredetileg Saul néven 
pogányként élő Pálnak fordulatot vett az élete a damaszkuszi úton 
átélt élménytől, a Jézussal való találkozástól. Ma a nemzetek apos-
tolának is nevezik őt.

A hagyomány szerint Péter és Pál ugyanazon a napon halt meg a 
keresztény hitéért. Június 29. az emléknapjuk.

hElyEsBítés!

Magor mehetett haza
Legutóbbi számunkban írtunk a jubileumi Rózsafüzér-zarán-
doklatról, s arról, hogy a hívek imádkoztak két beteg kisfiú-
ért, a 6 éves Nagy Magorért és a 8 éves Révész Ferikéért. Ak-
kor félreértés miatt azt írtuk, hogy a kórházban fekvő Ferike 
a zarándoklat után felkelt az ágyából, és a szükséges vizsgá-
latok után haza is engedték. Valójában az örömteli gyógyulás 
Magor esetében következett be. A két kisfiúnak ezúttal is to-
vábbi gyógyulást kívánunk! 

legutóbbi számunkban a Kossuth téri reformátusok színes nyári prog-
ramsorozatával ismertettük meg az olvasóinkat, ezúttal a pestszentimrei 
baptisták terveiről kérdeztük háló gyula lelkészt.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 
291-2896
www.rozsamh.hu
Július 11–15. 18 
óra: Nyári intenzív 
zumbafoglalkozások Czéh 
Beátával. Napijegy: 1000 
Ft, heti bérlet: 4000 Ft.
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves 
gyermekeknek (szerdán-
ként 9.30-tól, a részvételi 
díj 1000 Ft/alkalom) és a 
Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felsza-
badító klub hölgyeknek 
(szerdánként 17 órától, a 
részvételi díj 6000 Ft/4 
alkalom).
Közkedvelt tanfolya-
mainkra, foglalkozása-
inkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama 
jóga, keddenként és csü-
törtökönként Etka-jóga. 
A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozása-
inkról érdeklődni, azokra 
jelentkezni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház a nyári 
időszakban a követke-
zőképpen tart nyitva: 
július 11. és 15. között 
13–20 óráig, július 18. 
és augusztus 20. között 
10–17 óráig.
A nyitvatartási időben 
az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 
+36-30-575-3262
Síiskolánkban a mes-
terséges pályán folya-
matosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos okta-
tás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állít-
juk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakkép-
zett 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
Július 13. 16.30: 
KézműveSzerda – dzsun-
gel
Július 20. 15 óra: a 
Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület irodalmi klubja
Július 20. 16.30: 
KézműveSzerda – kaló-
zok
Július 27. 16.30: 
KézműveSzerda – szél-
forgók, röptetők
Beiratkozott olvasó-
ink számára a nyári 
KézműveSzerda-
foglalkozások ingyenesek.
A Galéria 18 
kiállítóteremben Gyökere-
im címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta kiállítá-
sa látható szeptember 
közepéig.
A könyvtár nyári nyitva 
tartása rendje (augusztus 
28-ig): hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 13–19 óra 
között, kedden és pénte-
ken 9–14 óra között. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@
fszek.hu
A könyvtár július 29-ig 
zárva tart. Nyitás: au-
gusztus 1-jén, hétfőn.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 9. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Július 10. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Július 14. 14 óra: Ron-
gyos bál a NYÉVE szerve-
zésében
Július 17. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Július 22. 14–18 óráig: 
Véradás 
Július 23. 15 óra: Ma-
gyarnóta-műsor Fényes 
György szervezésében
Július 24. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Július 30. 19 óra: 
Drakula – az Otthon 
Theatrum szabadtéri szí-
nielőadása. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Július 31. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub – Annák 

köszöntése
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely. Vasár-
naponként 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi ok-
tatás. 

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
A Kossuth téri pavilon-
galériában a repülőtér 
tervezőjét, ifj. Dávid 
Károlyt bemutató kiállítás 
tekinthető meg. Nyitva 
tartás hétfőtől péntekig 
10 és 17 óra között.
Felhők felett címmel új 
repüléstörténeti időszaki 
kiállítás a KÖKI Termi-
nálban (II. emelet, az 
éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől 
vasárnapig 10–18 óra 
között tekinthető meg. 
A kerületet bemutató is-
meretterjesztő tablósoro-
zat és a hozzá kapcsoló-
dó online térképes felület 
révén a kerület története 
mellett megismerhető 
annak 22 részegysé-
ge, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, 
emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elneve-
zéseket is tartalmazó – 
utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeum-
pedagógiai programok 
minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapun-
kon lehet tájékozódni), 
vándorkiállítások kölcsön-
zése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok 
árusítása.
A kiállítóhelyek és a 
kutatószolgálat folya-
matosan frissített és 
esetlegesen változó nyári 
nyitvatartását nyomon 
követhetik a múzeum 
honlapján.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 
06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Külön-

legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekes-
ségek a kerületi oktatás-
történet múltjából
A kiállítóterem július 26-
tól augusztus 30-ig zárva 
lesz, egyébként keddtől 
szombatig 14 és 18 óra 
között 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
Július 7. 17 óra: Ingyenes 
jogi tanácsadás. Előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Július 9. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a 
Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Július 13. 16 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Belépőjegy: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag 
ára.
Július 15-től 19-ig: Krea-
tív kézműves tábor Balog 
Katával és a Lila Cápával. 
Részvételi díj: 1800 Ft/
nap, 8000 Ft/hét.
Július 21. 17 óra: In-
gyenes jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Július 23. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a 
Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Foglalkozásainkra jelent-
kezni, az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet. 

DrAkulA 
A sZAbAD ég 
AlAtt
Sokan sokféleképpen 
feldolgozták már a 
Drakulaként elhíresült 
havasalföldi vajda, Vlad 
alakját. Ezúttal az Otthon 
Theatrum romantikus 
musicaljét nézhetjük 
meg, ráadásul valóban 
romantikus körülmények 
között: a szabad ég alatt.
Időpont és helyszín: júli-
us 30. (szombat) 19 óra, 
Kondor Béla Közösségi 
Ház (Kondor Béla sétány 
8.). 
Belépőjegy: 1500 Ft.

1956-rA 
EMlékEZüNk
A XVIII. kerületi 56-os 
Emlékbizottság és a 
Tomory Lajos Peda-
gógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény várja azok 
jelentkezését, akik 56-os 
relikviákkal, dokumen-
tumokkal rendelkeznek, 
és ezeket, valamint a 
személyes visszaemlé-
kezéseiket megosztanák 
a gyűjteménnyel. Az 
anyagokat archivál-
juk, digitalizáljuk, és 
közzétesszük majd. Je-
lentkezni lehet személye-
sen nyitvatartási időben 
a Múzeumsarokban 
(Szent Lőrinc sétány 2.), 
a gyűjtemény telefonszá-
mán (290-1585) vagy 
e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu). 

a malévval 
a KöKi 
terminálba
Megújult formában látható a tomory lajos Múzeum Fel-
hők felett című repüléstörténeti kiállítása a KÖKi termi-
nál ii. emeletén. 

Magyarország legnagyobb és legismertebb közforgalmi repülőtere, a 
polgári repülés története és a XVIII. kerület ezernyi szállal kötődik 
egymáshoz. 

Az 1954. november 26-tól 2012. február 3-ig működő Malév neve 
sokakban kelthet kellemes érzéseket. Nemcsak azokban, akik kül-
földre utaztak innen, hanem azokban is, akik a Ferihegyi repülőtér 
(ma Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) teraszáról nézték a fel- és 
leszálló gépeket. Ráadásul a kerületi lakosok közül sokan dolgoztak 
a repülőtéren vagy a nemzeti légitársaságnál, szinte nincs is olyan 
család, amelynek ne lett volna a repülés szolgálatában dolgozó roko-
na, ismerőse. (A Malév mintegy 2600 embert foglalkoztatott, köz-
tük pilótákat, mérnököket és légiutas-kísérőket.) 

A Tomory múzeum (a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény) a nagy érdeklődésre való tekintettel immár negyedik 
alkalommal rendez repüléstörténeti kiállítást. Az összegyűjtött re-
likviákat először a Szarvascsárda téren lévő Delta üzletházban, majd 
két alkalommal a KÖKI Terminálban mutatták be. A Felhők felett 
című legújabb kiállítás ismét itt látható, az éttermek közelében a II. 
emeleten. A 2017. február 19-ig látogatható tárlatot azoknak is érde-
mes megnézniük, akik a korábbiakat látták, mert ők is sok újdonsá-
got fedezhetnek fel. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek a repülőtér és a légitársaság 
vázlatos történetével, a repülés és a XVIII. kerület kapcsolatával, va-
lamint azt is megtudhatják, hogy mivel járult hozzá a Malév a ma-
gyar dizájn történetéhez és az országimázshoz. Az egyenruhák, ki-
tűzők, táskák, az utasok kényelmét szolgáló számos kisebb-nagyobb 
tárgy mellett fotók, képeslapok, aprónyomtatványok, plakátok, vala-
mint a repülőgépek és a repülőtéren használatos járművek makettjei 
láthatók. Sőt egy Boeing 767-es első osztályán használt üléseket ki is 
próbálhatják a látogatók, akiket folyamatos filmvetítéssel is várnak 
– természetesen a repülés történetéről. 

Az ingyenesen látogatható kiállítás keddtől vasárnapig 10 és 18 
óra között tart nyitva. 

Ê F. E. 

KirándulásoK 
a téry ödön 
túra clubbal

A klub július 17-én (vasárnap) a Balaton-felvidékre szervez kirándu-
lást. útvonal: Vonyarcvashegy (Vas-hegy, Kitaibel Pál-kilátó, Szent 
Mihály-domb), Balatongyörök (Szépkilátó). Találkozás: 6.10, Nép-
liget autóbusz-pályaudvar. Indulás: 6.30 (Vonyarcvashegy, vá. Bej. 
út). Túratáv: 12 km, költség: kb. 7000 Ft. Vezető: Takáts Ila.

Július 24-én (vasárnap) városnézésre és tiszai hajózásra invitáljuk 
az érdeklődőket. Program: hajózás a Tiszán, séta Szolnok belvárosá-
ban, a Szolnoki Galéria megtekintése. Találkozás: 7.40-kor a Keleti 
pályaudvaron, indulás: 8.10-kor. Túratáv: 8 km, költség: az utazás 
4000 Ft, a hajójegy 1000 Ft. Vezető: Szabóné, Ancsa.

További információ: Versegi Károlyné, Márta (06-20-475-4987 
vagy 06-70-566-4887).
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Családi házak energia-megtakarítást 
sítésének,

felújításának támogatása

Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot, hogy megjelent az Otthon Melege Program
"Családi házak energia- á-
sának támogatása" c. pályázata.

Feltételek:
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával (vályog, illetve falazott szer-

ly-
2

pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását 

venni.
A támogatható tevékenységek:
(a) Homlokzati nyílászárók energia-megtaka

-

(d) A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

- b és (a és/vagy c) és d típusú beruházás esetén 55%, de max. 2.500.000 Ft
- b és d típusú beruházás esetén 50%, de max. 2.000.000 Ft
- (a vagy b vagy c) és d típusú beruházás esetén 45%, de max. 1.500.000 Ft
- a vagy b vagy c vagy d típusú beruházás esetén 40%, de max. 1.250.000 Ft
A pályázat benyújtásához energetikai számítások szükségesek.

nettó 
27.500 Ft + ÁFA díjért vállalja.

tehát a helyszínen kell felméréseket végezni, úgy a vállalási ár növekedhet.)
Az elkészült anyagok alapján a pályázat összeállítását további nettó 35.000 Ft 
+ ÁFA díjért vállaljuk, de ezt az összeget csakis a támogatás elnyerése esetén 
kell kifizetni (sikerdíj).
A szolgáltatásunkkal kapcsolatban hívja 

-6922; + 36 (1) 297-0799 d-
jön személyes ügyfélszolgálatunkon (1181 Budapest, Baross u. 7.)!
A pályázattal kapcsolatos tanácsadás ingyenes.

mada'ch filmklub
szabadte’ri mozi

JÚLIUS

SZOMBAT
23

AUGUSZTUS

CSÜTÖRTÖK
04

JÚLIUS

SZOMBAT
30

AUGUSZTUS

SZOMBAT
13

A filmvetítés ingyen látogatható!  Kardos Gábor és barátai szervezésében.
Esőnap: az elmaradt szombat utáni vasárnapon este 20:30  – Csütörtök után nincs esőnap!

Tel: 06/30-5753568  Cím: Bókay-Kert Szélmalom u. 33.  Ingyenes parkolási lehetőség!

a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

2016 i nya’r

20:30

A leggyorsabb Indián
(The World’s Fastest Indian) 
színes, magyarul beszélő, új-zélandi-amerikai-svájci-japán életrajzi film, 2005
Rendező: Roger Donaldson   
Főszerepekben: Sir Anthony Hopkins, Diane Ladd, Iain Rea

20:30 

Napsütötte Toszkána
(Under the Tuscan Sun) 
színes, magyarul beszélő, amerikai-olasz romantikus vígjáték, 2003
Rendező: Audrey Wells    
Főszerepekben: Diane Lane,   Raoul Bova, Sandra Oh, Vincent Riotta 

20:30 

A hazafi
(The Patriot) 
színes, magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 2000
Rendező: Roland Emmerich 
Főszerepekben: Mel Gibson, Tchéky Karvo, Heath Ledger, Joely Richardson 

20:30 

Minden végzet nehéz 
(Something’s Gotta Give) 
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 2003
Rendező: Nancy Meyers  
Főszerepekben: Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Béla keresztszülei Pordán Imre ügyvéd, lőrinci 
villatulajdonos és felesége, Kuhinka Klotild lettek.  
Első gyerek volt, még két húga született, szintén 
Lőrincen. 

Az 1890-es évek közepén a család Budapestre 
költözött, Béla is itt végezte a tanulmányait. A pi-
aristákhoz, illetve a református főgimnáziumba 
járt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
végzett. 1900-ban lépett Budapest szolgálatába. 
Több ügyosztályon is dolgozott (pénzügyi, útépí-
tési, művelődési). 1925-ben a vízvezetéki és világí-
tási ügyosztály helyettes vezetője, 1931-től vezetője 
lett. 1920-ban házasodott meg, két lánya született: 
Sára és Margit.

1933. június 8-án főjegyzőből székesfővárosi 

tanácsnokká, ugyanazon év őszén pedig a VI. ke-
rület élére nevezték ki. Elöljárói minőségében – ez 
a tisztség a mai kerületi polgármesternek felel meg 
– megszervezte a terézvárosi koldusok közadako-
zásból történő ellátását. Munkáját emberséggel és 
közmegelégedésre végezte. Negyvenévi szolgálat 
után, 1940. április 1-jén vonult nyugdíjba. 1940 
novemberében érdemeire tekintettel kitüntették a 
Magyar Vöröskereszt érdemkeresztjével. 1961. áp-
rilis 16-án Margit körúti lakásában érte a halál.

(A képekért és a segítségért köszönet Kürti Tí-
meának és Kiss Kadosa Zoltánnak.)

Ê Pápai tamás lászló
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 

Gyűjtemény

55 ÉVE HALT MEG 
SCHARA BÉLA
schara Béla imre 1879. augusztus 7-én született a pusztaszentlőrinci vasútállomá-
son. galíciából származó apja, schara vilmos Máv-tiszt 1876 és 1892 között volt a 
szentlőrinci vasútállomás elöljárója. Anyja, tatay vilma régi pesti evangélikus csa-
ládban született. tíz évig, 1884-től 1894-ig ő látta el lőrinc postamesteri teendőit. 

schara béla kibővített szülőháza. Névnapi üdvözlőlap 1935-ből

1 188 Nemes u .  9 .
06-30-582-9934

Minőségi anyagokkal, minőségi
munkával várjuk régi és 

új ügyfeleinket. 
Amíg várakozik új ügyfélvárónkban,

megvendégeljük egy kávéra. 

Megújult a 

a Nemes u. 9-ben!
(A Postával szemben)

A hirdetés bemutatásakor
megajándékozzuk Önt 
egy guruló-gyöngyviaszos

kezeléssel. 
Mindenkit szeretettel 

várunk!

tosokine-2016-06-14_automoso  20/06/2016  16:51  Page 1

Budapesten működő nagykereskedelmi 
hűtőházunkba keresünk 

raktáros munkatársakat
két műszakos munkarendben, napi 8 órában.

Feladatok:
– Kiszállítandó áru összekészítése, ellenőrzése, 

kiadása.
– Raktárkészlet minőségmegőrzési idejének 

figyelemmel kísérése.
– Kimenő és bejövő áruk targoncával vagy kézzel való 

rakodása.
– A használt helyiségek (raktár, étkező, öltöző) 

és a telephely külterületének tisztán tartása.
Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gubacsi út. 32.

Előny:
– raktárban szerzett gyakorlat,

– OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
– gépkezelői jogosítvány (3312, 3313, 3324 gépcsoport)

Hosszútávú munkalehetőséget nyújtunk egy stabil 
hátterű, dinamikusan fejlődő vállalatnál.

Fényképes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével 
a tothne@mecsekfuszert.hu e-mail címre várjuk!

mecsek-fuszert-2016-06-30_XVIII-Varoskep  2016.07.01.  13:59  Page 1

www.bp18.hu

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
feladatainak 

megvalósításához

BEtANÍtott 
MUNKásoKAt

KErEs
változAtos

gépkezelői munka
•

tiszta, kulturált 
környezet
2 műszak

•

Érdeklődni lehet:
1181. Budapest,

Reviczky Gyula út 9-11.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A 
bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem 
feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: 
hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: 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, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n KŐMűvEs / sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás munkatársakat keresünk. 
Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, 
kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, 
B kategóriás jogosítvány.

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, szőnyegpadló, 
műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre 
vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség 
szerinti felületkezelése (csiszolás, bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, 
elbontása, cseréje, anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B kategóriás vezetői engedély.

n víZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő munkatársat 
keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható munkavégzés. B 
kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n BUsZvEZEtŐ: D kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II. vizsgával, GKI kártyával rendelkező buszvezető 
munkatársat keresünk. Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

n KArBAntArtÓ: Társaságunk karbantartó kollégát keres oktatási intézményekbe. Feladatok: 
- elsődlegesen az intézmény területén általános karbantartási és kertészeti feladatok ellátása, - az 
épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén azok közvetlen 
felettesének való jelzése, - hibák elhárításának azonnali megkezdése, ha rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel és a tárgyi feltételekkel (például: bútorok, kerti padok, udvari-, és egyéb játékok, 
nyílászárók javítása). Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés.

n tElEPhElyvEZEtŐ: Társaságunk telephelyvezető pozícióba keres új munkatársakat. Feladatok: 
- a telephely fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának szervezése, irányítása 
és ellenőrzése, - a folyamatos, rendeltetésszerű üzemeléshez szükséges anyag-, és eszközigénylések 
összeállítása és időben történő megrendelése, - rendszeres műszaki ellenőrzés, az észlelt és jelzett 
problémák gyors megoldása érdekében intézkedés. Elvárások: legalább középfokú végzettség, minimum 
3 éves vezetői gyakorlat, önállóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés, B kategóriás jogosítvány.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt 
jelent.

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több éves 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás vezetői 
engedély előnyt jelent.

n gondnoK: Társaságunk gondnok pozícióba keres új munkatársat szabadidős központba. Feladatok: 
- az épület állapotának figyelemmel követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív 
részvétel, - szükség szerint kisebb – szakképzettséget nem igénylő – javítási, karbantartási munkák 
elvégzése, - a portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás szerinti kezelése, - a 
takarítógép kezelése, karbantartása, tisztítószerrel való feltöltése. Elvárások: alapfokú végzettség, 
szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, 
kulturált és fegyelmezett magatartás.

n BérlEMényEllEnŐr: Bérleményellenőr kollégát keresünk a Társaság kezelésében lévő 
ingatlanok és üzlethelységek ellenőrzésére. Feladatok: - ellenőrzéseken való részvétel és jegyzőkönyv 
készítése; - ütemterv készítés, kiértesítések postázása; - jegyzőkönyv számítógépes rögzítése, 
jelentések készítése; - céges ingatlan hirdetések előkészítése. Elvárások: középfokú végzettség, 
pontos és önálló munkavégzés, ügyfélközpontúság, jó kommunikációs képesség, felhasználó szintű 
számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook).

n KErtésZEti MűvEZEtŐ: Társaságunk művezetőt keres kertészeti területre. Feladatok: 
- a Társaság által kezelt közterületeken fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérése, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégeztetése, a telepítések 
megvalósításának irányítása, - a meglévő növényállomány gondozásának, szükség szerinti locsolásának, 
kártevők elleni védelmének, tápanyag utánpótlásának, gyomirtásának, fűnyírás és pázsitpótlás 
elvégzésének biztosítása, - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges 
balesetmentesítésre javaslattétel, gallyazások elvégeztetése, - az ügyfélszolgálathoz beérkező 
bejelentések kivizsgálása, helyszíni megtekintése, megalapozottság megállapítása, megoldási javaslat 
készítése, kivitelezés megrendelése a kivitelező osztályoktól, - a beosztott munkavállalók számára 
a heti/havi munkaidő beosztás elkészítése, munkájuk irányítása - aktuális jogi háttér ismerete; - 
jelentések, statisztikák készítése és összeállítása. Elvárások: felsőfokú végzettség (Kertészeti Főiskola), 
precizitás és megbízhatóság, ügyfélközpontúság, kimagasló kommunikációs képesség, felhasználó 
szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook).

n Bér- és tB ügyintéZŐ: Bér- és TB ügyintéző kollégát keresünk. Elvárások: középfokú 
szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt jelent), minimum 5 éves hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, nexONBÉR program ismerete, önállóság, jó problémamegoldó képesség, precizitás, kiváló 
kommunikációs és tárgyalási képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, 
Excel, Internet Explorer, Outlook).

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégákat. Feladatok: - sportruházat, 
sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és megrendelések kezelése; - pénztárgép 
kezelése, számlakibocsátás, leltározási feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken 
való aktív részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési 
készség, terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, PowerPoint, 
Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: szakirányú végzettség, kereskedelemben és sporteszközök 
értékesítésében szerzett tapasztalat.

n 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.

n AssZisZtEns–sZáMlAEllEnŐr: Társaságunk asszisztenst keres készletgazdálkodási 
területre. Főbb feladatok: - számlák ellenőrzése, - szállítólevelek kezelése, nyilvántartása, - 
raktározással összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, pontos, 
precíz munkavégzés, rendszerszemlélet, terhelhetőség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
(Ügyviteli software, Microsoft Office).

n FEstŐ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés. Előny: B kategóriás jogosítvány.

n KésZlEtnyilvántArtÓ: Társaságunk készletnyilvántartót keres. Főbb feladatok: - vásárolt 
anyagkészlet és tárgyi eszközök gépi nyilvántartása, - az anyagok minőségi és mennyiségi átvétele, - 
anyagok ki- és beszállításával kapcsolatos dokumentációk vezetése, - nyilvántartások elkészítése, éves 
leltár előkészítése. Elvárások: középfokú végzettség, pontos, precíz munkavégzés, rendszerszemlélet, 
szervezőkészség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ügyviteli software, Microsoft Office).

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az 
alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület 
Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

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

 sZolgáltAtás

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtOAblAkDOktOr.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HOrvátH ákOs tel.: 06-70-550-0269

n ingatlan felújítás! ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MűAnyAg nyílásZárÓK, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, 
garanciával. Tel.: 0630-849-4294

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 lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

n készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

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 dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 
u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 
06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

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.

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,   285-34-88,   06-30-9-50-17-17  
www.megoldasszerviz.hu

n MiNDENNEMű régiségEt vásárOlOk, DiJtAlAN kisZállássAl késZPéNZért! 
butOrt, FEstMéNyt, csillárt, POrcEláNt, kEráMiát, sZöNyEgEt, órákAt, 
HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit HANglEMEZt, EZüst-brONZ-réZ 
tárgyAkAt, biZsukAt, bOrOstyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, JElvéNyt, 
HábOrus-kAtONAi tárgyAkAt. PiNtér NikOlEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

 állás/MUnKA vállAlKoZás
n rakodó munkás / Raktáros állás a 18. kerületben. Napi 8 órás munkaidővel keresünk 

telephelyünkre B kategóriás jogosítvánnyal is rendelkező rakodó munkás, raktárost. Bővebb 
információ a www.gyertyaaruhaz.hu/allas oldalon. Jelentkezni a munka@gyertyaaruhaz.hu 
e-mail címre elküldött önéletrajzzal lehet a fizetési igény megjelölésével.

n A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda  2016 augusztus 26-i belépéssel, kinevezett 
állásra, óvodapedagógusok jelentkezését várja. A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi 
email címre kérjük: ovodavezeto@csemeteovoda18.hu Jelentkezési határidő: 2016 július 15.

n gyÓgysZErgyári tAKArítÓKAt keresünk teljes munkaidőben 3 műszakban. 
Munkavégzés: X. kerület. Elvárás: szakmai tapasztalat. Ajánlatunk: megbízható munkahely, 
pluszmunka-lehetőség. 0630/841-0585, gyogyszergyarallas@gmail.com

n Xviii. kerületi szűréstechnikai cég betanított munkás, raktári kisegítő 
munkakörbe jó fizikai teherbírású munkatársat keres. számítógépes 
ismeret előny. önéletrajzát az allas.ipariszures@gmail.com e-mail címre 
várjuk.

n Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat munkatársat keres a fogyatékosok nappali ellátásában szociális 
gondozói munkakör betöltésére.

 A munkakör betöltéséhez az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében a 
munkakör betöltésére előírt szakképesítés, büntetlen előélet szükséges.

 Bérezés a KJT–ben és a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára és kiegészítő bérpótlékára 
vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint kerül megállapításra.

 A munkakör betöltésére a jelentkezéseket levélben postai úton az 1182 Budapest, 
Marosvásárhely utca 6-8. címre vagy kozpont@gyongyvirag18.hu e-mail címre kérjük 
megküldeni.

 A munkakörrel kapcsolatosan tájékoztatás kérhető Sarlós Zsuzsanna szakmai vezetőtől 
munkanapokon 8-16 óráig a 292 53 03 telefonszámon.

 A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot és iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát 
kérjük csatolni.

 Az álláshely 2016. augusztus 1-jétől betölthető.

 nyári táBor / FEsZtivál
n nyári német nyelvgyakorló tábor 14 éves korig ált.iskolásoknak Pestszentlőrincen. 

Heti turnusok hétfőtől péntekig, 08-16 óráig napi 3 étkezéssel. 4x60perc német és 2x30perc 
magyar nyelvtan, kis létszámú csoportokban június 27-július 1-ig, július 4-8-ig, július 11-15-.ig 
és így tovább aug.26-ig. jelentkezés:30/873 7729

n lAKAtos nAP – lECsÓFŐZŐ FEsZtivAl  2016. SZEPTEMBER 04.  Görögdomb, 
 Bővebbet: Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület 

 oKtAtás
n MAtEMAtiKA FiZiKA KéMiA oKtAtás, Általános és középiskolásoknak 

felzárkóztatás, vizsgára felkészítés. Egyetemistáknak, főiskolásoknak matematika, fizika, 
műszaki tárgyakból konzultáció. Házi feladatok, rajzfeladatok elkészítésében segítség. 06-
70/227 06 01

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n Budapest Xviii. ker. dráva utcában, körbejárható, 2,5 szobás, 73 m2-es, régi, 

kocka, családi, kertes ház 470 m2 -es telken, melléképülettel együtt eladó. Ára: 24,9 mFt. 
Tel:06-30-2105911 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fszt. 7. – 23 m² - üzlet 
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – fodrászat 

Csontváry u. 30. fszt. 306. – 26 m² - üzlet 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet 
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

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

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

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

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

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

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

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fszt. 7. – 23 m² - üzlet 
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – fodrászat 

Csontváry u. 30. fszt. 306. – 26 m² - üzlet 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet 
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

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

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

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

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

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

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

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fszt. 7. – 23 m² - üzlet 
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – fodrászat 

Csontváry u. 30. fszt. 306. – 26 m² - üzlet 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet 
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

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

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

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

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

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

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

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda 
Margó T. u. 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u. 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Margó Tivadar u. 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet 

Margó Tivadar. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk   
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda 

Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fszt. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda 
Tövidhát u. 13. fszt. 134. -20 m² - üzlet 
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

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

Tövishát u. 25. fszt. 150. -17 m²- garázs 
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út 340. fszt. 3. -46 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 523. fszt. 13. - 94 m² - üzlet 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

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

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

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

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

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. július 11. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. július 15. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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urbán Flórián tanácsai nyomán Homoródalmáson már pontosabb lett a csapat  

Tusnádfürdőn közös csapattal szerepelt a SZAC és a PSKSPort

sütő-NAgy ZsOlt  

Öt nap, amely, ha nem is rengette 
meg a világot, de a remények szerint 
közelebb hozta egymáshoz a kerület 
két emblematikus sportegyesületét, a 
SZAC-ot és a PSK-t.   

sportszerű 
összefogás
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata évek óta arra törek-
szik, hogy a testvérvárosokkal minél 
élőbb kapcsolat épüljön ki, s ebben 
az építő fejezetben kiemelt helye 
van Tusnádfürdőnek. Szinte havon-
ta szervez túrákat a XVIII. kerületi 
önkormányzat, hogy minél többen 
ismerkedjenek meg Pestszentimréről 
és Pestszentlőrincről Székelyföld 
gyöngyszemével. Az idén civil szerve-
zetek, egyházi vezetők, kulturális cso-
portok, iskolák, sőt a gyermekek élmé-
nyein felbuzdult szülők is ellátogattak 
már ide. Júniusban a SZAC és a PSK 
labdarúgói kaptak lehetőséget, hogy 
a sportszerűség határait gyakorta pe-
dzegető rivalizálást békésebb meder-
be tereljék egy közös csapattal, amely 
vállvetve küzd meg Tusnádfürdővel 
és Homoródalmással. 

Aki részt vehetett már ilyen túrán, 
az nemcsak pazar élményben része-
sült, hanem többségében olthatat-
lan szomjat is kapott a visszatérésre, 
ahogy Egry Zoltán lelkes összefogla-
lója is jelzi.

A még napjainkban is sok „törő-
déssel” járó út már a megérkezéskor 
gyönyörré változik, s erről Varga At-
tila gondoskodik, aki a Szent Kristóf 
Panzió tulajdonosaként ért hozzá, 
hogyan kell a megfáradt vándorokat 
fogadni. Egy kis frissítő után kezdőd-
het a jól előkészített programsorozat, 
amely nem elsősorban a testvérvárosi 
focicsatára összpontosít, sokkal in-
kább a tartalmas összeszoktatásra.

Nincs közös edzés, taktikai érte-
kezletek sora, ellenben van egysze-
rűségében is lenyűgöző szekerezés, 
amelyet piknikezés, beszélgetés, gom-
bászás, túrázás tesz még emlékezete-
sebbé, majd másnap az időjárás által 
túlfűtött városnézés következhet a 

térség központjában, Csíkszeredán. 
Ez utóbbi program egyúttal ráhango-
lódásként is felfogható, hiszen a har-
madnapon Tusnádfürdővel vívandó 
focicsatán is hasonló hőségre lehet 
számítani.

széKely góBéK
A győzelem érdekében – szíveslátás 
címén – mindent el is követnek a szé-
kely góbék. A meccs előestéjén Albert 
Tibor polgármester látja vendégül a 
társaságot, és hogy a dínomdánom 
teljes legyen, Homoródalmásról ren-
delt szirénhangok nyűgözik le a tár-
saságot. Az éjszakába nyúló közös 
dalolás nem éppen hagyományos 
módja a felkészülésnek, ám annál 
emlékezetesebb marad. A mérkő-
zésre pedig a helyiek leszerződtetik 
a csíkszeredai főkonzult, Zsigmond 
Barna Pált és ifjabb Albert Tibort, 
aki nem mellesleg a MOL-ligagyőztes 
diósgyőri Jegesmedvék jégkorongcsa-
patának a tagja. Igaz, hogy jegesebb 
időhöz szokott, ám az erőnléte még a 
35 fokos hőségben is érvényesül.

a legelő 
gyötrelMei
A góbéságot a XVIII. kerületi közös 
csapat is igyekszik követni, de hiába 
vetik be a PSK szakmai igazgatóját, a 
48-szoros korábbi válogatott Urbán 
Flóriánt, a kor, a rekkenő forróság, 
no meg az éjszakába nyúló közös da-
lolás leginkább rajta fog ki, így mind-
össze néhány percig tudja erősíteni a 
vendégcsapatot. 

Az sem segít rajtunk, hogy a pálya 
talaja a 30-40 évvel ezelőtti magyar-
országi viszonyokat idézi, amikor 
még nem gyepszőnyeget terítettek le, 
hanem a kaszálóból vontak ki egyen-
letesnek tűnő földterületet, s azt ne-
vezték ki futballpályának. 

A közönség azonban nem pa-
naszkodhat, mert amíg a játékosok 
a gyepen izzadva küzdenek, nekik 
fedett lelátó dukál. Az izgalmakat a 
SZAC elnöke, Pintér Béla érzékelte-
ti, aki – magára vállalva a mérkőzés 
közvetítésének nehézségeit – a fordu-
latos küzdelmet elfogulatlan lelkese-
déssel tolmácsolja. Legkevésbé rajta 

múlik, hogy ezt a csatát végül 7-5-re 
Tusnádfürdő nyeri, nekünk pedig az 
a vigasz marad, hogy a szíveslátásért 
cserébe legalább a győzelem örömét 
meghagytuk nekik.

A mérkőzés után Lévai István Zol-
tán alpolgármester tart rövid eliga-
zítást, mondván, a negyedik napon, 
Homoródalmáson ennyire ne legyen 
udvarias az együttes, a román baj-
nokságban a megyei I. osztályban 
szereplő gárdát jó volna legyőzni. A 
hangulatot alaposan felhevíti, hogy 
este a román televízió otrombasága 
ellenére is megtekinthetjük az Izland 
elleni Európa-bajnoki mérkőzést, 
mert Varga Attila mesterkedésének 
köszönhetően technikai trükkök árán 
sikerül az oly jelentős találkozót élő-
ben végigszurkolni. A győzelemmel 
felérő marseille-i 1-1 tökéletes példát 
mutat, így Homoródalmáson másnap 
megismétlődik a döntetlen. 

épül a Barátság
Az egy döntetlen és egy szoros vere-
ség azonban nem végeredmény, ezért 
az elnök urak már a helyszínen meg-
egyeznek, hogy csak a visszavágók 
adhatnak reális képet az erőviszony-
okról, s bár az időpontról később 
egyeztetnek, arra bizton számítha-
tunk, hogy lesz még ennek a csatának 
folytatása…

toroKszorító 
Búcsú
Következhet a könnyes búcsú, amely-
ről a homoródalmásiak mellett a 
tusnádfürdőiek is gondoskodnak. 
Este előbb a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány tusnádfürdői gyermek-
otthonából érkező fiatalok dalai ér-
zékenyítik el a lelkeket, majd az ott-
hon vezetője, Kolozsvári Tibor mesél 
gondozottjai életéről. Egyik szemünk 
rajta, a másik a képernyőn, mert 
ahogy Varga Attila helyettese, Öcsi 
mondja: „Drága testvéreinkért most 
kell imádkozni, hogy minél előbb ha-
zatérhessenek!” Miután a foci-Eb-n 
Albánia legyőzi Romániát, a drága 
testvérek indulhatnak is haza Fran-
ciaországból, s ez a gyors viszontlátás 
ugyancsak könnyeket csal a székely 
szemekbe.

A lelkeket alaposan igénybe vevő 
búcsúesten pedig már teljes az össz-
hang a SZAC és a PSK között, s ezt 
Pintér Béla Egry Zoltánhoz csatla-
kozva tudatosítja hazafelé: 

„Mindenben egyetértve a PSK 
elnökével, szeretnék mindenkinek 
átnyújtani egy SZAC-emlékérmet, 
amely remélhetően valamennyiünket 
emlékeztet majd erre a gyönyörű kö-
zös útra.”  

A túrA lEgsZEBB PillAnAtA AZ iZlAndiAKnAK lŐtt gÓl 

� „Köszönjük az önkormányzatnak és a szervezőknek, 
hogy ezen a túrán részt vehettünk. a csapat valameny-
nyi tagjának a nevében mondhatom, hogy felejthetetlen 

élményekkel gazdagodtunk, s már eldöntöttük, hogy jövőre 
mindenképpen visszatérünk” – foglalta össze a kerület test-
vérvárosába, tusnádfürdőre tett ötnapos túra tapasztalatait 
egry zoltán, a pestszentimrei sport Kör elnöke.

AHOl A békét 
MEgkötik 

RIA, RIA, 
HUNGÁRIA!
Négynaponta „robbant” a sátor

 

Megszokhattuk már, hogy az aktuális labdarúgó-Eb és -vb alatt életre 
kel a Piac tér. A focit szerető lakosok vehetik birtokukba a helyet, hatal-
mas kivetítőn nézhetik a mérkőzéseket az önkormányzat által működte-
tett 500 négyzetméteres sátorban, amely már az üllői úton közlekedők-
kel is nagy betűkkel tudatja: szurkolói sátor.

 

Az „őrület” már június 14-én megkezdődött, akkor, amikor a magyar válogatott az 
esélyesebb Ausztria ellen lépett pályára. Bár ez csak papíron volt így, mert a véle-
mények másról árulkodtak. Ki ne tekintett volna optimistán egy hosszúnak remélt 
sorozat elé?

Megvan!
A sátor már jóval a „sógorok” elleni meccs kezdete előtt tele volt, és mindenki ma-
gyar győzelmet várt.

– Ez most valóban egy jól felkészített, sokra hivatott csapat – mondta Kissné 
Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás Akadémia sportszakmai igazgatója, aki-
nek a véleménye azért is lehetett mérvadó, mert ő élsportoló volt, a férje pedig a 
Vasas 33-szoros válogatott labdarúgója.

Ma már fölösleges felemlegetni azt a meccset, legyen elég az, amit az egyik szur-
koló mondott, de inkább ordított, amikor Stieber megszerezte a második gólt.

– Megvan, megvan!!! – hogy aztán a lefújás után kifejtse, miért is jó ez a csa-
pat. – Most nemcsak „dumaszinten” voltak felkészültek, hanem precizitással is, ami 
jellemző a német focira, így a szövetségi kapitányra, Storckra is… – mondta volna 
tovább is, de már vitte magával a sátor népe.

hangroBBanás
A második meccs, az Izland elleni előtt Király Gábort (nem rossz név, de mennyire 
nem az…), a Városgazda Utánpótlás Akadémia labdarúgó-szakosztályának a veze-
tőjét kérdeztük.

– Aki legyint, rosszul teszi, mert az izlandiakat megtanították focizni az elmúlt 
húsz évben.

Igaza volt, mert a „hangrobbanás” csak nem sokkal a meccs vége előtt remegtette 
meg a sátrat. Az északiak öngólja azt jelentette, hogy a két találkozón szerzett négy 
ponttal továbbléptünk a csoportból. (Tegyük hozzá: az Izlanddal elért döntetlen ké-
sőbb, akkor értékelődött fel, amikor a nyolcaddöntőben kiejtették Angliát.)

A harmadik találkozóra, a portugálok ellenire már belakták az otthonukat a sát-
rasok, és egyre többen érkeztek.

Aki látta a meccset, az mindent tud. Gera csodagólját, Dzsudzsák két balosát meg 
persze Ronaldo „firkáját” is. A vége 3-3 lett. Egységes volt a szurkolói vélemény, 
hogy győzelemmel ért ez fel, s már alig várták június 26-át, azt, hogy a belgákkal 
játszott meccsen is megtörténik a csoda.  

a Köszönet hangJa
Ott már nem történt meg… Hiába öltözött ismét magyar színekbe a sátor aznap 
estére, a belgák jobbak voltak. A nyolcaddöntő már nem robbantott sátrat. Fáradtan 
játszott a válogatott, így a 90 perc után nagy különbségű, 4-0-ás vereséget kellett 
tudomásul vennie a több száz lőrinci szurkolónak is, akik közül egyetlen sem szidta 
a csapatot, ellenkezőleg: dicsérte.

– Tudjuk, mekkora utat tettek meg a norvégok elleni pótselejtezőtől az Eb-sze-
replésig. Megmentették a magyar focit attól, hogy végleg kiiratkozzon a világese-
ményekből. Köszönet jár nekik, nem kritika – mondta egy középkorú férfi, akinek a 
pillantásából látszott, hogy tényleg így gondolja.

Ê róth Ferenc
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15Egyetlen másodosztályú szezon után ismét fel akarnak jutni az első osztályba a lőrinciek SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

� Kiesett az első osztályú bajnokságból a 
pler férfi kézilabdacsapata, leverték a 
képzeletbeli lécet az utolsó fordulóban. 

az egerben elszenvedett vereség azt jelenti, 
hogy az ősztől egy osztállyal lejjebb, az nB 
i/B-ben folytatja az együttes. Kovács Milánt, a 
klub ügyvezetőjét kérdeztük.

 

– Nem mondható, hogy könnyű napokat éltek és élnek át a 
PLER játékosai, már aki nem igazolt el, a klub vezetősége 
és bárki, aki szorított a csapatért az idényben.

– Jó, hogy ezzel kezdi, mert a szurkolók tényleg csil-
lagos ötöst érdemelnek. Hazai pályán is, idegenben is ott 
voltak a csapat mellett, rajtuk nem múlt semmi.

– Akkor kin és min?
– Most, nem sokkal a bajnokság befejezése után, még 

nem tisztáztuk megnyugtatóan az okokat, de az látni való 
az egész idényt tekintve, hogy mi okozta a kiesést, és mi-
ért nem sikerült újra bent maradni. Előrebocsátom, hogy 
nem hibáztatom alapvetően a csapatot, legalábbis nem 
úgy, hogy baj volt az egészével. Két dolog köszönt vissza 
rendszeresen: az egyik az, hogy rutintalan volt ez a fiatal 
társaság, a másik az, hogy a néhány idősebb nem tudta 
megoldani a gondokat, mert kevesen voltak. Ezzel együtt 
nem mentem fel a pályán szereplőket, a labda végső soron 
az ő kezükben volt. 

a „Krach” félideJe
– Gondolom, a viszonylag gyakori egy-két gólos vereségek 
nem a szakmát kérdőjelezik meg, inkább a balszerencse és 
az említett rutintalanság számlájára írhatók.

– Részben igen, de azért elgondolkodtató, hogy az az 
egy-két gól sokszor nem a mi javunkra hozta meg a sikert, 
és ez szakmai elemzést is igényel. Kicsi, jelentéktelennek 
tűnő hibák váltak naggyá, amikor nemegyszer az utolsó 
percekben lett oda a pont vagy a pontok. Az Eger ellen is 
a második félidőben jött a „krach”, ekkor estünk ki, pedig 
egyetlen pont is elég lett volna…

– Meglett volna a lehetőség, ha az utolsó három for-
dulóban nem nullapontos a PLER. Vereség a Ceglédtől, a 
Mezőkövesdtől és az Egertől. Ráadásul ott a szünetben még 
vezettek, s a második félidőben kaptak 16 gólt. Ez luxus egy 
kiesés ellen küzdő csapatnál…

– Be kell látni, hogy azok a játékosok, akik eligazoltak 
tőlünk, a végén már nem tudtak extrát hozzátenni a si-
keres szerepléshez. Nem az akarásukkal volt baj, de talán 
fejben és lélekben is másutt voltak már. Nem miattuk es-
tünk ki, de a több gyengébb teljesítményt nem bírtuk el. 

úJ edzőK, Kettő is
– Ilyenkor két kérdés vetődik fel. Az egyik a pénz, a másik 
az edző személye.

– Biztos, hogy vannak klubok, amelyek többet fizetnek, 
azonban a szerződésükben szereplő összeget megkapták a 
játékosaink. Nem vagyunk gazdag klub, évek óta miénk 
a legkisebb költségvetésű csapat az NB I-ben. A másik 
kérdés valóban a vezetőedző, Hutvágner István személye, 
akiről elöljáróban el akarom mondani, hogy a PLER hűsé-
ges embere, tizennégy éve dolgozik itt.

– Továbbra is hűséges marad? Azért kérdem, mert a 
bajnokság utolsó hetei, meccsei joggal viselték meg őt. Le-
het, hogy jobban akart az oldalvonalon kívül, mint néhá-
nyan bent a pályán.

– Ez igaz lehet, de az is látszódott, hogy nem mindig 
találta meg a közös hangot a csapattal. Ő a következő sze-
zonban a PLER utánpótlásánál dolgozik tovább, visszatér 
a fiatalokhoz, hiszen onnan került az első csapat élére. A 
vezetésével kétszer sikerült a „kötéltánc”, azaz a bent ma-
radás.

a cél az nB i
– Ki veszi át a helyét?

– Ketten lesznek felelősek a szakmáért. Az egyik az 
egykori kiváló világbajnoki ezüstérmes játékos, a PLER-
hez régóta kötődő Kovács Mihály, aki „mellesleg” a Malév 
SC ügyvezető igazgatója is. Segítője, a másik edző az a já-
tékos lesz, aki a tavaszi szezonban még a felnőtt keretben 
szerepelt, vagyis Laurencz Szabolcs. Lau eddig is edzője 
volt az egyik serdülőcsapatnak, és ezt a feladatot a továb-
biakban is folytatja.

– Az a kiesés pillanatában bizonyos volt, hogy előre kell 
tekinteni. Ámde kikkel?

– Nehéz helyzetben vagyunk, mert hittünk a bent ma-
radásban, s amikor ennek az ellenkezője történt meg júni-
us első napján, akkor már kevés szabad játékos volt, mert 
júniusra a legtöbben már megtalálták a csapatukat. Azon-
ban dolgozunk rajta, és építjük a PLER új csapatát.

– Vissza tudnak jutni az NB I-be?
– Nem lehet más a célunk.
 
BEsZédEs sZáMoK
A PlEr az elmúlt idényben nem kevesebb, 
mint 38 bajnoki és két MK-meccsen lépett 
pályára. Akármelyik nB i/B-s csoportba 
osztják is be a csapatot, abban 14 együttes 
szerepel, vagyis a lőrincieknek csak 26 
bajnokija lesz. A csapat átlagéletkora 22,5 
év volt.

kovács Milán már azon dolgozik, hogy egy év múlva ismét Nb i-es legyen a PlEr

nem sikerült a bennmaradás a PlEr kézilabdázóinak VALAMIT KIFŐZTEK 
A FUTBALLPÁLYÁN
A különböző futballbajnokságokon sikeresen szereplő csapatainak 
bajnokavató, éremátadó ünnepséget rendezett a PsK a táncsics ut-
cai sporttelepen.

Ha valaki bekukkantott június 14-én a pestszentimrei futballpályára, azt nem ép-
pen megszokott látvány fogadta. Igaz, a kicsik, az ifjú U-sok edzettek a pályán, de 
az oldalvonal közelében három serleg és egy halom érem jelezte: történt valami 
Pestszentimre futballéletében. Mellesleg a hatalmas bográcsban rotyogó „valami” 
is azt erősítette, hogy itt ma nem futballozni készülnek.

Egészen másról, bajnokavató-éremátadó ünnepségről volt szó, ugyanis a PSK 
három csapata is bravúrosan szerepelt a nemrégiben befejeződött bajnokságokon. 
A „nagycsapat”, a felnőtt hivatalosan csak második lett, de így is feljutott a Buda-
pesti Labdarúgó Szövetség I. osztályába. A második együttes (a tarcsi, a fakó, kinek 
hogy tetszik) a BLSZ II. osztályában szerepel az ősztől, míg a harmadik gárda, az 
öregfiúké ugyancsak maga mögé utasította a teljes mezőnyt.

De vajon miért kapott aranyérmet a felnőtt csapat, miközben a második helyen 
zárt?

Erről a legilletékesebbet, a PSK elnökét, a futballcsapat kapitányát, Egry Zoltánt 
kérdeztük, aki elmondta, hogy a Kelen SC óvása miatt lett végül második a csapat, 
a pályán megszerzett pontok alapján azonban első.

– Keserű szájízzel, de tudomásul vettük, hogy nem mindig a pályán dőlnek el a 
dolgok, s nem a fair play jegyében. Nem véletlen, hogy aranyérmet kap valamennyi 
játékos. A legfontosabb az, hogy őszre olyan együttesünk legyen, amelyikkel akár 
a bajnoki címet is megcélozhatjuk az első osztályban. Így kell lennie, mert csak 
így van értelme belekezdeni bármibe is. Ha ilyen egységesek leszünk egy osztállyal 
feljebb is, akkor semmit sem tartok elképzelhetetlennek.

Az edző, Molnár Zoltán a csapategységet hangsúlyozta, valamint azt, hogy ami-
kor megérezték a srácok a feljutás lehetőségét, nem lehetett megállítani őket.

– Bármelyik magasabb osztályban szereplő csapat elé is példaként állíthatnám a 
játékosaimat, mert ilyen egységet és akaratot ritkán lehet látni. A tavasz felénél már 
biztos voltam abban, hogy feljutunk.

Pedig ha visszatekintünk a bajnokság rajtja utáni fordulókra, akkor azt lehet lát-
ni, hogy a PSK négy forduló után a 10. helyen szerénykedett, ami nem kifejezetten 
ígért feljutást…

A BLSZ-t képviselő Czakó Tibor egyenesen „sporttörténelemnek” nevezte a há-
rom PSK-csapat sikerét.

– Igaz, a felnőtteknek hivatalosan csak ezüstöt adhatok át, de tudjuk, ők a nyer-
tesei a bajnokságnak – mondta.

Lévai István Zoltán, a kerület sportéletéért is felelős alpolgármester az ünnepi 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a PSK kiváló tavaszi szezon után jutott fel az 
első osztályba, és bízik abban, hogy egy osztállyal feljebb is megállja a helyét.

Mire elhangzottak a köszöntők, és mindenki gratulált mindenkinek, elkészült a 
„valami” is a bográcsban…

 
oCZtos ArAnyAi
 van egy pótolhatatlan mindenese a PsK-nak, aki nem csak 
a gyepen, hanem azon kívül is mindent megtesz az imreiek 
sikeréért. A kiváló sportember, ocztos henrik pályára lépett az 
öregfiúkkal, valamint az első és a második csapatban is. három 
aranyéremmel ismerték el a teljesítményét. Meg nagy-nagy 
tapssal…

 

EZúTTAL  
NEM JÁRT GLÓRIA
debrecenben rendezték meg június 18–19-én a labdarúgó-diák-
olimpia iii. korcsoportosainak országos döntőjét. A kerületi gloriett 
sportiskolai általános iskola a 9. helyet szerezte meg a 20 csapatos 
mezőnyben. A részletekről roboz sándor edzőt kérdeztük.

– A II. korcsoportosok sikere, olimpiai bajnoki címe után akár éhesek is lehettek az 5. 
és 6. osztályos gyerekek a sikerre, amit azonban nem sikerült valóra váltani.

– Sajnos nem, pedig nagyon is jól indult. Az ötcsapatos csoportkörben legyőzték 
a srácok a Miskolcot és a Gyöngyöst is, s azt hittük, nem is állunk meg az aranyig. 
Utána azonban két vereség következett, mert kikaptunk a későbbi győztes Szé-
kesfehérvártól és a Debrecentől. Így csak a harmadik helyen végeztünk a csopor-
tunkban, ami arra volt elegendő, hogy az „alsóházban” folytathattuk. Ott kétszer 
is nyert a Gloriett, mert jobb volt a Békéscsabánál és a Bajánál. De hiába volt a jó 
játék, végül csak a 9. helyen végzett a csapat.

– Minek tulajdonítható, hogy ezúttal nem a Gloriett már megszokott, mindent 
elsöprő lendületét láthattuk?

– Azt éreztem, hogy a győzelmektől függetlenül kicsit megilletődötten futbal-
loztak a fiúk. A folytatásra aztán elmúlt a feszültség, de a Békéscsaba és a Baja elle-
ni győzelem már csak a 9. helyezésre volt elegendő.

– Gondolom, szomorúak voltak a gyerekek…
– Nagyon is, mert győzelmi reményekkel érkeztek Debrecenbe, s amikor végre 

igazából elkezdtek focizni, már azt nyújtották, amit tudnak. Nem baj, jövőre ismét 
megpróbáljuk, bízva abban, hogy már a csoportmeccseken is a legjobbat tudjuk 
nyújtani. A bírói tévedésekről nem beszélek, mert nem akarom erre fogni az ered-
ményt…

vissZA kEll 
kErülNi!
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� pestszentlőrinc-
pestszentimre 
kerületért” díj 

elismerésben részesült 
az idén sági Katalin 
Margit. az ízig-vérig 
pedagógus ma már 
nyugdíjas, de vissza-
jár egykori iskolájába, 
a Karinthy gimnáziumba 
kémiaszakkört tartani 
a diákoknak. 

FülEP ErZsébEt   

Sági Katalin Margit tanítványai 
legendákat mesélnek pedagó-
gusuk mindenkire átragadó 
lelkesedéséről, izgalmas tanórai 
kísérleteiről, rendkívüli szak-
mai tudásáról és hatalmas em-
pátiájáról. 

Ezt meg tudom érteni, mert 
Anikó hihetetlenül nagy szere-
tettel beszél a hivatásról és kedves 
iskolájáról. Nem tévedésből írtam 
Anikót, mert bár Sági tanárnő hi-
vatalos keresztneve Katalin Mar-
git, ő az említett Anikót használja. 
Ennek az az egyszerű magyaráza-
ta, hogy a nagymamájának nem 
tetszett a két anyakönyvezett név, 
ezért Anikónak szólította. Azóta 
is így ismeri őt mindenki. 

elBeszélget 
a gyereKeKKel
A tanárnő mindig érdeklődéssel 
fordult a tanítványai felé, ami 
nemcsak múlt időben mondha-
tó, hanem jelenben is. 

– úgy érzem, hogy ketté tud-
tam választani a tanórai és az 
azon kívüli tennivalókat. Azt 
mondják, hogy szigorú voltam, 
pedig csak a tananyagot kértem 
számon – mondja mosollyal a 
szemében. 

Fontosnak tartja, hogy a ta-
nár beleérezzen a gyerekek hely-
zetébe, próbálja őket megérteni, 
mert akkor tud bánni velük és 
haladni az órán. „Felülről” nem 
lehet elérni semmit.  

– Látszik a gyerekek arcán, 
ha jó kedvük van, és az is, ha 
rossz. Mindkét esetben máskép-
pen kell szólni hozzájuk. Egyik 
alkalommal óra után odajött 
hozzám egy tanítványom, és 
azt mondta, tőle még soha senki 
nem kérdezte meg, hogy mi van 
vele, milyen problémája van ott-
hon – emlékezik vissza Anikó. – 

Jólesett neki, hogy érdeklődtem 
felőle. Ezt nem csupán kíváncsi-
ságból tettem, tényleg érdekelt.  
Az ízig-vérig pedagógus már 
kisdiákkorában tanárnak ké-
szült. Először a matematika felé 
hajlott, aztán, amikor az általá-
nos iskola nyolcadik osztályában 
kémiát kezdett tanulni, nagyon 
érdekelte ez a tantárgy is. 

Végül az ELTE biológia-föld-
rajz szakára jelentkezett, és úgy 
gondolta, hogy felveszi hozzá a 

kémiát is, de erre az órabeosztá-
sa miatt nem volt lehetősége. 

tataBánya után 
pestszentiMre
– Abban az időben, amikor elvé-
geztem az egyetemet, a fővárosi 
friss diplomás pedagógusoknak 
két évig vidéken kellett taníta-
niuk – folytatja Anikó. – Így 
Tatabányára kerületem, majd 
amikor letelt a két év, visszajöt-

tem Budapestre.  Végül a XVIII. 
kerületi Szélső Utcai Általános 
Iskolában, a mai Táncsicsban 
kaptam állást.  Kémiát is kellett 
tanítanom, aminek örültem is. 

Közben felvételi előkészítőre 
járt az ELTE kémia szakára. Ma 
is úgy gondolja, hogy jó döntés 
volt a három szak elvégzése, de 
a legjobban a kémiát és a föld-
rajzot kedvelte. Miután néhány 
évig a Szélső utcai iskolában dol-
gozott, „áttanított” a Kisfaludy 

(ma Kapocs) és az Ady iskolába.  
– A pestszentimreiek felét ta-

nítottam – mondja. 

KözépisKoláBa 
vágyott
Nagyon szeretett Pestszentimrén 
dolgozni, de a szíve mélyén arra 
vágyott, hogy középiskolásokat 
oktasson, mert úgy érezte, ez a 
korosztály közelebb áll hozzá. 
Amikor felépült a Karinthy Fri-

gyes Gimnázium, Hartai Sándor 
igazgató felkérte, hogy menjen az 
új iskolába kémiát tanítani. 

Tanítványai hosszú évek múl-
tán is szeretettel és hálával gondol-
nak a rendkívül magas elvárásokat 
támasztó, szigorú, de következete-
sen osztályozó tanárra. 

Anikó ma már nyugdíjas, de 
visszajár a gimnáziumba az érdek-
lődő diákoknak kémiaszakkört 
tartani. 

Sági Anikó meleg szívvel beszél 
a diákjairól, a Karinthy gimnázi-
umról, az iskola korábbi és jelen-
legi igazgatójáról, a kollégákról. 
Miként ők is róla…

szigor 
és szeretet 
– A fegyelem és a rend nagyon 
sokat jelent Anikónak, ugyanak-
kor tanárként, osztályfőnökként 
teljes szívvel-lélekkel küzdött 
minden „gazemberért”. Örökre 
a szívembe zártam a karinthys 
csibetábornak azokat az előadá-
sait, amelyekben Sági tanárnő 
az idősebb diákjai segítségével 
beavatta a kicsiket a rájuk váró, 
egyszerre vicces és komoly ké-
miaórák hangulatába – mondja 
Nemcsics Gyöngyi, a gimnázium 
igazgatóhelyettese. – Szeretettel 
és támogatással fordult minden 
fiatal kolléga felé, ugyanak-
kor nem röstellt segítséget sem 
kérni. Ennek köszönhetően, le-
küzdve minden ellenszenvét, vé-
gül még az elektronikus napló-
val is sikerült megbarátkoznia. 

AniKÓ néni 
tanítványai hosszú évek 
múltán is szeretettel 
és hálával gondolnak a 
rendkívül magas elvárá-
sokat támasztó, szigorú, 
de következetesen osz-
tályozó tanárra. 

fegyelem, rend 
és meleg szív 
 Szigorú és következetesen osztályozó tanár hírében állt

Anikó néni szívvel-lélekkel küzdött minden diákjáért

Anikó néni ma kémiaszakkört vezet szeretett gimnáziumában Portré

az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Meleg szívvel emlékszik vissza a szülőfalu-
jára, Zajkra Kanizsa József író, költő, kri-
tikus, a Magyar Kultúra Lovagja, a Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör titkára. Olyannyi-
ra így van ez, hogy amikor bármit is tesz 
szűkebb-tágabb közösségéért, soha nem 
mulasztja el megjegyezni, hogy ezt „zalai 
szívvel” teszi. 

Az irodalmár elmesélte, hogy a szülei 

és a testvérei olajbányászok voltak, és sem 
az édesapja, sem az édesanyja nem értett a 
betűvetéshez.

– Petőfi Sándor, József Attila, Ily-
lyés Gyula költészetének a hatásá-
ra kezdtem el versekkel foglalkozni 
– mondta. – Krúdy Gyula műveit már gye-
rekkoromban olvastam, és magával ragad-
tak a gyönyörű hasonlatai. Engem Zala me-
gye szép tája indított el írói, költői utamon.  
Az első írásai is Zalában, a Zalai Hírlapban 
jelentek meg 1958-ban, majd számos iro-
dalmi folyóiratban, újságban, antológiában 
publikált. újságíróként több lapnak volt a 
külső munkatársa, s lapot és könyveket is 
szerkesztett. Emellett saját kötetei jelentek 
meg, elsőként 1974-ben Fény-híd alatt cím-
mel a versei. Legutóbb, az ünnepi könyvhét 
alkalmából, már a 45. kötete látott napvi-
lágot: Kertünk pillangója címmel válogatás 
a gyermekverseiből. A verseskönyvet egy 
tízéves kislány, Csonka Lilien színes ceru-
zarajzai díszítik.  

– Eddig több mint húsz gyermekverskö-
tetem jelent meg – mondta Kanizsa József. 
– Arra törekszem, hogy a verseim által gya-
rapodjon a kicsinyek szókincse, és szépen, 
választékosan tudják kifejezni magukat. 

Mivel a „zalai szívű” irodalmárhoz na-
gyon közel állnak Krúdy Gyula művei, 
nem véletlen, hogy a neves íróról elnevezett 
irodalmi körnek 1983-tól tagja, és immár 
harminc éve a titkára is. 

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 34 éve 
Óbudán, a Zichy-kastélyban alakult meg, 
hogy a Krúdy-hagyomány ápolása mel-
lett irodalmi műhelyt létesítsen a fiatal 
írók-költők támogatására, valamint nép-
szerűsítse az olvasást. A kör jelenleg 112 
tagból áll.  Közöttük ma már nemcsak 
írók költők, publicisták vannak, hanem 
festőművészek, színészek is. Például a 
nemrégiben elhunyt Keres Emil Kossuth-
díjas, érdemes és kiváló művész több mint 
két évtizedig volt a kör tiszteletbeli tagja.   
A civil szervezet bázisa a Kéhli Vendéglő 
Krúdy-szalonja, ahol minden hónap má-
sodik csütörtökén összegyűlnek a tagok. A 
vendéglő, ahova az író élete utolsó három 
évében járt, 1992 óta székhelye a körnek. 
Krúdy egyébként a Zila Kávéház elődjében, 
a pestszentlőrinci lövőházban is megfordult 
egykor. Kanizsa József ezért is gondolta 
úgy, hogy a kávéház méltó helyszíne lenne 
a Krúdy-kör kerületi kulturális programja-
inak. A társaság több mint tíz éve minden 
harmadik csütörtökön kiállításmegnyitóval 
egybekötött irodalmi műsoros programot 
szervez a kávéház galériáján. 

KAniZsA JÓZsEF  
(ZAJK, 1942)
A pályája során számos kitün-
tetésben részesült, többek kö-
zött a Krúdy gyula-emlékérem 
bronz- és ezüstfokozatának 
(1989, illetve 2002), a Magyar 
Kultúra lovagja címnek (2002), 
a Krúdy-emlékplakettnek 
(2007) és a Körmendi szabad 
sajtóért elismerésnek (2012) 
a birtokosa. 2009-től Kőbánya 
díszpolgára.

„ZALAI SZÍVVEL” tájKépeK 
és verseK 
csoKra 
A Krúdy-kör legutóbbi kiállításmegnyitóval egybekötött 
irodalmi délutánját június 16-án tartotta a Zila Kávé-
házban.

– Az eredeti szakmám esztergályos, de postásként dolgozom Kalo-
csán. A festészettel tíz évvel ezelőtt, Bóna Jenő festőművész barátom 
biztatására kezdtem el foglalkozni – mondta a legszívesebben tájképet 
és csendéletet festő Dulinafka Gábor. 

Miután ifj. Zila László köszöntötte a vendégeket, Kanizsa József író, 
költő, kritikus, a Magyar Kultúra Lovagja, a Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör titkára megnyitotta a tárlatot. 

Ezt követően az irodalomé volt a főszerep. Monok Zsuzsanna „Ki-
kelet” költővel Verscsokor című kötetének megjelenése kapcsán Kani-
zsa József beszélgetett. A költőről megtudhattuk, hogy a Kikelet név, 
amit a leánykori neve mögé illesztett, a véletlen „műve”. Ugyanis egy 
internetes regisztrációnál a rendszer nem fogadta el a Napnyugtát és 
az elmúlásra utaló hasonló kifejezéseket… A pesszimista felhasználói 
nevekkel való próbálkozása egyébként nem volt véletlen, mert az előző 
nyolc évben elveszítette családtagjai többségét: szüleit, 22 éves lányát 
és végül a férjét. (A becenevét azért használja, mert Monok Zsuzsanna 
néven többen is publikálnak.) Zsuzsanna hosszú ideig pedagógusként 
dolgozott, pályája utolsó szakaszában pedig könyvtáros-tanítóként.

Bár első versét már 15 évesen megírta, aktívan csak 2000-ben, 
nyugdíjasként kezdett el a költészettel foglalkozni. Eddig három ver-
seskötete jelent meg: a Verstorta 2011-ben, a Versutca 2013-ban, a 
Verscsokor idén. A rendezvény résztvevői ez utóbbiból kaptak ízelí-
tőt. A verseket Király Lajos, a Krúdy-kör elnöke, valamint S. Kozsuba 
Gyöngyi, Újvári Ferenc és Barta Erzsébet olvasta föl.

Dulinafka Gábor tárlata július 18-ig tekinthető meg.  

Bizonyára sokaknak cseng ismerősen Kanizsa József neve, hiszen rend-
szeresen szervez kulturális programot a kerületben, és immár a 45. köte-
te látott napvilágot az ünnepi könyvhéten. 


