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Csinos lányok és elegáns fiúk búcsúztak el az iskolájuktól

Hosszú útra
a hosszú hétvégén

A hosszú hétvégére tekintettel a legtöbb
fővárosi iskolában már április 30-án, szerdán
ballagtak a középiskolások. A május elseje
előtti napon a XVIII. kerület is tele volt szépen öltözött lányokkal és fiúkkal.
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Az ország 83 ezer végzős középiskolásával együtt ballagtak el
még május eleje előtt a XVIII.
kerület diákjai is. A selmeci diákok az 1870-es években teremtették meg a búcsúzók e szép hagyományát, amely a XX. század
elején már általánosan elterjedt

Magyarországon. Habár a ballagások bizonyos elemei mindenütt nélkülözhetetlenek – ilyen
a tarisznya felvétele, amelybe
az élethez nélkülözhetetlen testi és szellemi táplálék jelképei
kerülnek, az átvonulás az iskola
összes termén, a dalolás, a bú-

csúztató beszéd –, valamennyi
intézmény igyekszik kialakítani
a saját hagyományait is. Így van
ez a Sztehlo Gábor Evangélikus
Gimnáziumban és a Karinthy
Frigyes Gimnáziumban is, ahova
a Városkép fotósa is ellátogatott.
Folytatás az 4. oldalon

Színes
majális

Az idei majálissal mindenki elégedett lehetett,
mert a négynapos hosszú
hétvége alatt sokféle
szórakozási lehetőség
kínálkozott a kerületben,
és még a pihenésre is
maradt idő.
Az a négy nap igazából öt
volt, hiszen a rockmajálissal
és a Tébláb-fesztivállal már
április 30-án megkezdődtek a programok. Május
1-jén aztán kiteljesedett az
ünnep. Pestszentlőrincen a
Tündérkertben a HofherrDutra Emléktársaság
segítségével a már hagyományosnak számító gépmajálison csodálhattuk meg a
traktormatuzsálemeket. Az
álmélkodókat a múlt századból Opel és Mercedes
meseautók is rabul ejthették, miközben a gyermekek
játékosan ismerkedhettek
meg dédapáik mezőgazdasági eszközeivel.
Ráadásul nem csupán itt,
hanem a Bókay-kertben is
találkozhattunk varázslattal,
bár a kerület népszerű parkjában már a hagyományos
majálisé volt a főszerep.
Azaz több színpadon zajlottak a programok, ínycsiklandozó különlegességek
várták a látogatókat, miközben a bátrabbak a lőpályán
vagy a vadregényes kalandparkban tehették próbára
magukat.
Akiknek pedig leginkább
egy kis beszélgetés hiányzott, azokat a kerületi
pártok sátrai várták, ahol
ezúttal a legnagyobb ellenfelek is békésen megfértek egymás mellett. A
szeszélyes áprilisból május
1-jére is jutott, kora délután
egy kisebb zápor futott
át a Bókay-kert fölött, ám
ez csak apróbb riadalmat
okozott. Sok ezer látogató
örömére az esti koncerteket
már zavartalanul és a legjobb hangulatban lehetett
megtartani. És akinek mindez nem volt elég, az 2-án
és 3-án a Tébláb-fesztivállal
folytathatta a majálist.
Bővebben a 10–11. oldalon
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A köz biztonságáért

3. oldal

A közbiztonság ügye volt a legfontosabb téma a képviselő-testület április
25-i rendkívüli ülésén. A képviselők
döntése értelmében az önkormányzat
részt vesz azon a pályázaton, amely
pénzügyi forrást nyújthat a térfigyelő
rendszer kiépítéséhez az Alacskai úti
lakótelepen és több fontos közterületen. A remények szerint már a nyár
végén működhetnek a kamerák.

Csatornaszemle

5. oldal

Elsősorban a lakosság tájékoztatásának javítását kérte az önkormányzat
a XVIII. kerületben folyó csatornázási
munkák kivitelezőitől azon a bejáráson,
amelyen Ughy Attila polgármester és
Lévai István Zoltán alpolgármester több
csatornázás alatt lévő utcaszakaszt
is megtekintett a kivitelező cégek
szakembereivel, továbbá a lakosok
észrevételeit is meghallgatták.

Állásbörze

6. oldal

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a Városgazda Zrt. és a
fővárosi kormányhivatal munkaügyi
központja állásbörzét rendez május
15-én a Rózsa Művelődési Házban. Az
álláskeresőket 9 órától 20–25 munkáltató várja majd. A szervezők azt kérik,
hogy a sikeres álláskeresés érdekében
minden érdeklődő vigyen magával
önéletrajzot a börzére.

Vasvári-napok

13. oldal

Nehéz elképzelni, milyen volt az az
éveken át tartó állóháború, amelynek
során a lövészárkokba ásott ellenséges
katonák néztek szembe egymással. Az
idei Vasvári-napok, amelynek tematikus programját a szervezők a száz
éve kitört első világháború emlékének
szentelték, ebbe is bepillantást nyújt
június 6–8. között a Pestszentimrei
Sportkastély melletti téren.

Szárnyal a PLER

19. oldal

Az ősszel még jobbára csak botladozó
PLER-Budapest a férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában megtáltosodott,
s a legutóbbi öt mérkőzésén veretlen
maradt. Május 1-jén éppen az alsóház
listavezetőjétől, az Orosházától rabolt
pontot. A jó sorozatnak köszönhetően
az együttes már pontelőnnyel vezet
a kieső helyen álló Vác előtt, és bizakodva várhatja a hajrát.
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Közélet

Az Alacska-lakótelepen is lesznek biztonsági kamerák

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek
Ingyenes

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

A polgárok
megszerették
a térfigyelőket

Az Alacska mellett több csomópont is bekerül a biztonsági rendszerbe

Dámsa József Lajos
Fidesz, 06-20-412-2850,
jozsef.damsa@gmail.com, minden
hónap utolsó szerdáján 18–19 óra
között a Kandó téri iskolában

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

Okmányirodák
Batthyány u. 80.
tel.: 296-1457, 296-1453
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733, 297-5734
H., Sze.: 8–12 és 14–18,
K., Cs.: 7–11 és 13–16,
(csüt. délután kizárólag
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

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

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

Észrevételével
keresse az irodákat!
296-1300
Gyámhivatal:

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

dr. Ternyák Péter Lajos
hivatalvezető
Okmányiroda:

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

Baier Tibor

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

Zsebők Zoltán
Szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

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

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

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

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

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

Egyre többen tudatosan élnek a térfigyelő kamerák nyújtotta előnyökkel

Kádár Tibor

�

Nem csupán kerületi, de országos tapasztalat is, hogy a térfigyelő kamerák hatékonyan
javítják a közbiztonságot. A képviselő-testület április 25-i döntése nyomán a kerület részt vesz
azon a pályázaton, amely végre pénzügyi forrást
nyújthat a térfigyelő rendszer fejlesztéséhez.
Ennek köszönhetően a Havanna-lakótelep után
egy újabb nagyobb kiterjedésű lakóterületén védi
jelentős kamerahálózat a lakosok nyugalmát.

Puskás Attila			
Az alacskai fejlesztés régi terve az önkormányzatnak, Lévai
István Zoltán alpolgármester
személyesen is többször hangot adott ennek különböző
szakmai és lakossági fórumokon. A fejlesztést a nyár végéig
szeretnék elvégezni.

Kész tervekkel

Az önkormányzat tervei már
elkészültek az Alacskai úti
lakótelep kamerarendszerének fejlesztésére. Amint azt
Száva Flórián Roland őrnagy,
a kerületi térfigyelő szolgálat
vezetője elmondta: tizennégy
kamera fogja vigyázni a környék nyugalmát.
– A legutóbbi bejáráson
összesen húsz térfigyelő kamera lehetséges helyét rajzoltuk
be. A tizennégy kamerát olyan

metszéspontokban helyezzük
el, amelyekkel szisztematikusan lefedhetővé válik a terület
– mondta Száva Flórián. – A
főbb útvonalak találkozásánál, a lakótelepen lévő óvodánál és az ÖMV-benzinkútnál

lévő körforgalomnál is lesz
kamera. Ez utóbbinak közlekedésbiztonsági jelentősége is
lehet, ha majd megszokják az
autósok, hogy ott van, talán
jobban odafigyelnek a szabályok betartására.
Az önkormányzat egyébként a pályázati forrás segítségével az Alacskán kívül
közlekedési csomópontokban
és néhány forgalmasabb közterületen is tervezi kamerák
elhelyezését Pestszentlőrincen
és Pestszentimrén is.

Éber lakók

A Havanna-lakótelepen sikeresen működik egy 27 kame-

A térfigyelő központ is fejlődik
A több térfigyelő kamera erősebb műszaki hátteret igényel, így új szervert üzemelnek be. A kapitányság épületében működő térfigyelő szolgálat helyiségében kicserélik a
bútorokat is, ami által javulnak a monitoroknál szolgálatot
teljesítő rendőr munkakörülményei.
– Szeretném, ha a kerület lakosai között egyre jobban
elterjedne, hogy kollégáimmal figyelünk rájuk, és ha nem
is látnak minket az utcán, tudják, hogy ott vagyunk velük.
Hiszem, hogy az alacskai fejlesztés tovább segíti a bűnmegelőzést, ami lehet, hogy nem olyan látványos, mint
egy rendőrségi akció, de ugyanolyan megfeszített munka
van mögötte. Az eredménye pedig adott esetben jobb,
mert egy bűnügy felderítésénél többet csak a bűncselekmény meghiúsulása ér a lakosság szolgálatában álló
rendőr számára.

rából álló rendszer, amelyet
annyira megszoktak már
az ott élők, hogy tudatosan
igyekeznek azt használni
gépkocsijuk és önmaguk védelmében is.
– Az autósok próbálnak
úgy parkolni, hogy valamelyik kamera lássa a járművet – mondta Száva Flórián. – Az autófeltöréseknél,
egyéb bűncselekményeknél,
de akár a közlekedési baleseteknél is jelzik nekünk,
kérdezik tőlünk, hogy ugye
tudjuk használni a kamera
felvételét.
A rendőr őrnagy hozzátette, hogy munkájukhoz
a társasházak közösségei is
nagy segítséget adnak.
– Számos házban vannak
már belső kamerák, amelyek
a liftet és a földszinti átjárókat figyelik. Ezeknek és a
saját kameráink felvételeinek
az összevetésével is sikeresen
tudunk dolgozni. A tapasztalt bűnelkövetők próbálják
kicselezni, kikerülni a kamerák hatósugarát. Az Alacskán
a kamerák szakszerű elhelyezése mellett azért is lesz ez
nehezebb számukra, mert
ott a házak építészeti kialakításának köszönhetően nem
nagyon lesz láthatatlan, úgynevezett osonó útvonaluk.
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alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak@bp18.hu, minden
3. pénteken, 13.30–16.30-ig,
előzetes egyeztetés alapján.

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

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

Közjegyzők

Kucsák László

Csabafi Róbert

Közérdekű info

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

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

Fidesz, 06-30-460-3855
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes
egyeztetés alapján.

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

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

Csomó Tamás

Bauer Ferenc

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

irodavezető

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

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

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

dr. Hunyadkürti Szilvia

Ughy Attila

dr. Lévai István Zoltán

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

irodavezető
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Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu,
minden hónap 1. péntekjén 17–19
óra között a Vörösmarty iskolában.
Minden hónap második péntekén
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

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

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

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

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

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

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

Petrovai László
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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

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

Vilmányi Gábor
MSZP, 06-70-567-1976,
minden hónap utolsó szombatján
9–11 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban
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A közbiztonság ügye volt a legfontosabb a képviselő-testület ülésén
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A közbiztonság
ügye volt a legfontosabb téma a
képviselő-testület április
25-i rendkívüli ülésén.
A képviselők döntése értelmében az önkormányzat részt vesz azon a
pályázaton, amely végre
pénzügyi forrást nyújthat
a térfigyelő rendszer
kiépítéséhez az Alacskai
úti lakótelepen.

Kamerákat
az Alacskára

Pályázat útján szeretne pénzügyi
forrást nyerni az önkormányzat
a térfigyelő rendszer kiépítéséhez az Alacskai úti lakótelepen.
Lévai István Zoltán alpolgármester az év elején úgy nyilatkozott a Városképnek, hogy a
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Kamerákról szavaztak
Már a nyár végén működhet a térfigyelő rendszer az Alacskán

hu portálon az előterjesztések
között megtalálható azoknak a
helyeknek a listája, amelyeket
kamerával szeretnének felszerelni. Ez a lista pontosan mutatja,
hogy a fejlesztések nem csak a
lakótelepre vonatkoznának, hiszen az önkormányzat kamerát
tervez például a Nemes utca és a
Vasút utca sarkára is. Ezek mellett több fontos lőrinci közterület bekamerázását is tervezik:
ilyen a Béke tér és az Üllői út
több pontja.

Kerékgyártó György		
Ughy Attila polgármester felkérésére a képviselő-testület előtt
tartotta meg beszámolóját az
április 25-i rendkívüli ülésen
Kurdi Gyula, a 15. számú Országos Egyéni Választókerület
Választási Bizottságának elnöke.
Ezzel hivatalosan is lezárult az
országgyűlési képviselőválasztás
folyamata. A szavazatok többségét már a választás napján
Kucsák László, a Fidesz–KDNP
jelöltje szerezte meg, akinek
mérlege az átjelentkezők és a
külföldön voksolók szavazatait tartalmazó urna felbontása
után tovább javult. Kihívója, az
MSZP-s Kunhalmi Ágnes az érvénytelennek nyilvánított szavazatok újraszámlálását kérte, ám
ez nem változtatott az arányokon: április 23-án már a Kúria
is kiadta hivatalos közleményét
az eredményről. A 15. számú
választókerület országgyűlési
képviselője tehát Kucsák László
lesz az új parlamentben.

Közélet

Fiatalok sportja

Az önkormányzat a rendőrséggel közösen készíti el a benyújtandó pályázatot
következő lépcsőben mindenképpen az Alacskán kívánják
továbbfejleszteni a kerületi
rendszert, a kérdés „csupán” az,
hogy honnan sikerül erre pénzt
szerezni. A Belügyminisztérium
által a közbiztonságot növelő
önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázat végre

megoldást hozhat az ügyben.
A Városkép korábbi cikke
szerint az önkormányzat kész
tervekkel rendelkezik az alacskai
rendszer kiépítésére. Megerősítette ezt az ülésen Csabafi Róbert, a kerületrész képviselője,
aki elmondta, így nincs akadálya a pályázat benyújtásának.

Ughy Attila polgármester arról
tájékoztatott, hogy az önkormányzat a rendőrséggel közösen
készíti el a benyújtandó pályázatot, Lévai István Zoltán pedig

arról, hogy a fejlesztést a nyár
végéig mindenképpen be akarják fejezni.
Az önkormányzat hivatalos internetes oldalán, a bp18.

Két újabb műfüves futballpálya
építésére nyílik lehetőség a már
korábban is igénybe vett MLSZpályázat segítségével: a Vilmos
Endre Sportcentrumban egy 20
x 40 méteres, a Kapocs utcai iskola területén egy 12 x 24 méteres pályát létesítenek. A beruházás pénzügyi forrását a pályázat
biztosítja, az önkormányzatnak
csupán az önrészt kell hozzátennie. A pályázatban szakmai partnerként működik közre a Kapocs
és a Sztehlo iskola, a cél ugyanis
az, hogy mindkét új létesítmény
az iskolai és a tömegsport céljára
szolgáljon elsősorban. A képviselő-testület a pályázat benyújtására szavazott. A legkisebbek
sportolási lehetőségét szolgálja
az Ovi-Foci pályázat, amelyhez
az önkormányzat – a testületi
döntés értelmében – ugyancsak
biztosítja az önrészt. A pályázat
keretében a Vackor óvoda udvarán épül 6 x 12 méteres, futballozásra alkalmas pálya.

– Szeretnénk, ha a térfigyelő rendszer már a nyár végén működne az Alacskai
úti lakótelepen – mondta Lévai István Zoltán alpolgármester.


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Adománybolt
nyílt a kerület
központjában

Akár vásárolunk, akár használt, de még jó állapotú bútort, játékot, ruhaneműt viszünk be adományként az április 15-én megnyílt Cseriti boltba, mindenképpen segítünk másoknak. A Cseriti-Adományháló ötödik – Pestszentlőrincen az első – üzletét adták át az Üllői út 429. szám alatt.

– Az adománybolt ötlete Angliából származik. A
jelmondatunk, az „Akár adsz, akár veszel – mindenképpen jót teszel” pedig egyértelműen megfogalmazza a szándékunkat – mondta a megnyitón
Sáhy Gábor, a Cseriti-Adományháló vezetője.
A használati tárgyak jótékony célú felajánlása
(angol kifejezéssel charity) Európa több országában már mindennapos. Sáhy Gábor elmondta,
hogy az árukészlet folyamatosan, szinte napról
napra változik, így érdemes hetente többször is
felkeresni az üzletet.
– A felajánlott bútort, ruhaneműt, háztartási
eszközöket, illetve bármilyen használható, de fölöslegessé vált tárgyat behozhatnak hozzánk, de
akár érte is megyünk. Elszállítjuk, s ha szükséges,
a kisebb javításokat is elvégezzük rajtuk, mielőtt
kikerülnek a polcokra, a használtpiaci értéküknél
valamivel alacsonyabb áron.
A boltot Csomó Tamás alpolgármester nyitotta meg, aki több szempontból is örül annak,
hogy a közösséget szolgáló tevékenység költözött

a kerület egy igen frekventált helyén lévő üzlethelyiségbe.
– A mai világban, ahol a szegénység különböző fokai igen széles társadalmi rétegeket érintenek, nagy segítség egy ilyen kezdeményezés. Sokan vannak, akik nem számítanak nincstelennek,
arra azonban kevés a pénzük, hogy például iskolakezdéskor meg tudják venni a gyerekeknek az
íróasztalt, a táskát és az egyéb szükséges dolgokat. Nekik sokat jelent, hogy a Cseriti adományboltban elérhető áron juthatnak jó minőségű termékekhez – mondta az alpolgármester.
A hálózat ars poeticájának köszönhetően adományozóként és vásárlóként egyaránt támogathatjuk a fölöslegessé vált, kidobásra ítélt tárgyak
újbóli hasznosítását, a kispénzű emberek vásárlását, sőt az esélyteremtő foglalkoztatás ügyét is.
Ez utóbbival kapcsolatban Sáhy Gábor utalt arra,
hogy a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása is szerepel a terveik között.
Ê Puskás

gyalogátkelő
a Mikszáth Kálmán
utcában

Befejezték az új, akadálymentes, illetve a vakok és gyengén látók biztonságosabb
közlekedését is segítő gyalogátkelőhely kialakítását a Mikszáth Kálmán utca és az
Üllői út találkozásánál.

Az itt élők főképp azért igényelték a zebra átépítését, mert amiatt, hogy azt egykor nem
szakszerűen alakították ki, esős időben rendszeresen pocsolyatengeren kellett átkelni az úttesten, és a vizet az autók felverték a járdára, a
járókelőkre.
A munkálatokat a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. és a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. munkatársai végezték el. Az
átkelőt újraaszfaltozták, a zebrát átfestették,
és két vízelnyelőt is létesítettek a csapadékvíz
elvezetésére. A megfelelő kiépítésnek köszönhetően a jövőben nem fog visszafolyni a víz az
Üllői útról a Mikszáth Kálmán utcába.
– Az új átkelő akadálymentes, a 10 centimé-

teres kiemeléssel egy szintbe került az úttest és
a járdafelület. Ennek révén kerekesszékkel is
könnyen át lehet kelni. Ezenkívül a vakokat és
gyengén látókat segítő vezetőköveket is elhelyeztek az átkelő két oldalán – mondta Kádár
Tibor, a körzet önkormányzati képviselője. – A
terület rendbetételének része, hogy kicserélték
az 1970-es években telepített, nagyrészt kipusztult egybibéjű galagonyasort. Tizennégy új fát
is ültettek.
A képviselő hozzátette, hogy nemsokára elkezdik rendbe tenni a Mikszáth Kálmán utca 2.
szám mögötti területet, az Üllői út és a Kosár
utca sarkán pedig kerékpártárolót létesítenek.
Ê P. A.

Városkép p 2014. május 7. XXIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
4

Közélet

Az életerő hajtotta az 50-es évek labdarúgósztárjait

Meglepő megvilágításban
Használjuk ki
hatékonyabban! az Aranycsapat tagjai

A XVIII. kerületi önkormányzat európai
geotermikus konferenciát szervezett
április 29-én a vecsési Bálint Ágnes
Kulturális Központban.

A geotermikus energia fejlesztésére irányuló
GeoSEE projektben a XVIII. kerületi önkormányzat több európai várossal és régióval vesz
részt.
Magyarországon a geotermikus energia felhasználása a teljes energiafogyasztás 0,28 százalékát teszi ki (2012-es adat). Ez a mennyiség innovatív és fenntartható felhasználással néhány
éven belül megtöbbszörözhető. Hatalmas lehetőségek rejlenek a geotermikus távfűtés további
fejlesztésében, a hőszivattyúrendszerek felhasználásában és a geotermikus erőművek elektromos energiát termelő hálózatának kiépítésében.
A GeoSEE-konferenciára meghívást kaptak
elismert magyar geotermikus szakemberek is,
hogy beszámoljanak a szóban forgó erőforrások
hatékony felhasználásának eddigi tapasztalatairól és jövőbeli lehetőségeiről. Dr. Burkhard
Sanner, az Európai Geotermikus Energia Tanács
elnöke az európai geotermikus energia szektor
fejlődéséről tartott előadást. A rendezvényen
képviseltették magukat a geotermikus energia
felhasználásában világviszonylatban élen járó
államok nagykövetségei, és részt vett több mint
száz általános és középiskolás tanuló is.
A konferenciát Ughy Attila, a XVIII. kerület
és Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere nyitotta
meg.
– Öröm számomra, hogy a városvezetők és
a szakemberek mellett diákok is vannak köztünk, mert akármilyen közhelyesen is hangzik,
mi csak béreljük a Földet a következő generációtól. Harminc-negyven év múlva ugyanis ti és
a ti gyerekeitek használják majd a Földet, és a
mi munkánk egyetlen fokmérője az lesz, hogy
ti hogyan gondoltok majd vissza ránk – mondta Ughy Attila, aki arra biztatta a résztvevőket,
hogy legyenek hírvivői ennek a programnak.
Ê Fülep

A Nyugdíjasok Akadémiájának április 26-i előadásán a magyar futball aranykorának társadalmi jelenségeiről, a labdarúgásnak, azon belül Puskás Ferencnek és
társainak a közéletbeli szerepéről beszélt Jászberényi József, a Zsigmond Király
Főiskola intézetvezetője.

Hatvan éve, 1954-ben kapott ki a berni labdarúgó világbajnoki döntőben az Aranycsapat. A világ
akkori legjobb válogatottja egy olyan korszakban
szenvedett vereséget, amikor a sportsikereket a politikai hatalom egyértelműen a pártideológia szolgálatába állította. A csapat tagjai azonban nem a
Rákosi-korszak gyermekei voltak, hanem a Horthykorszakban töltötték gyerekkorukat, ifjúságukat.
A polgármesteri hivatal tanácstermében helyet
foglaló közönség idősebb tagjai közül sokaknak
még személyes emlékük fűződik az 1954-es évhez.
Mégis számukra is érdekes lehetett, hogy vajon hogyan élték meg a korszak sztárjai, az ünnepelt labdarúgók azt a kettősséget, amit a hazafias, keresztény neveltetésük, illetve a kommunista hatalom
elvárásai közötti ellentét okozott.
– Puskás Ferenc nyilatkozta, amikor az 1980as évek elején végre hazajöhetett, hogy „fel kellett
olvasni, amit elénk tettek”. Ez a hozzáállás segített átvészelni az időszakot, és azt is jelezte, hogy
a futballisták a valós véleményüket megtartották
maguknak, arról legfeljebb csak egymást közt, az
öltözőben esett szó – mondta Jászberényi József,
aki rámutatott arra is, hogy az Aranycsapat korántsem a marxista értelemben vett munkásosztály csapata volt.

– A játékosok, Hidegkuti Nándor kivételével,
mindannyian szegény sorból származtak, de a
proletariátus felső részéhez tartozó családokból.
Ezekben a családokban az apa dolgozott, munkás
volt, de próbálta tisztességesen eltartani, nevelni
a gyermekeit. Templomba jártak, és otthon, főleg
a háztartásban dolgozó édesanyáktól is többnyire
vallásos nevelést kaptak a gyerekek.
Az előadó utalt arra is, hogy a munkásosztály
korántsem volt az a baloldali tömeg, aminek a
rendszerváltozás előtti történetírás lefestette. Sőt
éppen ellenkezőleg: a második világháború előtti választásokon egyértelműen bebizonyosodott,
hogy ezt a réteget jobban vonzza a szélsőjobb politikája.
Az előadó arra a kérdésre is megpróbált válaszolni, hogy vajon lesz-e még egy, az 1950-es évek
sportolóihoz hasonlóan erős generáció.
– A válasz az, hogy nem valószínű, és ennek
történelmi oka a második világháború, amelyben ennek a korosztálynak egy része gyerekként
elpusztult – vélekedett Jászberényi József. – A
legerősebbek maradtak életben, és ez az életerő
hajtotta őket társadalmi és politikai helyzettől
függetlenül.
Ê P. A.

Áldás és fény volt az iskola

Bizonyos elemek nélkülözhetetlenek egy ballagáson, de minden iskola igyekszik
kialakítani a saját hagyományait. Természetesen így van ez a kerületben is.

Füllentő
szocialisták

Nyugdíjazása után is aktív maradt: a
kerületi nyugdíjas pedagógusoknak
szervezett programokat. A nemrég elhunyt Fonyódi Jánosra, a Bókay iskola
egykori igazgatójára mint egy család
fejére emlékeznek a kollégák.

Nem volt ismeretlen a Bókay – vagy ahogy
akkor hívták, a Bokányi utcai – iskola tanárai
számára Fonyódi János, amikor 1974-ben kinevezték az intézmény igazgatójának: akkor már
jó ideje dolgozott oktatási szakemberként a kerületben. Új munkahelyén az igazgatás mellett
testnevelést tanított a mindenkori negyedik
osztályosoknak, így az iskola csaknem minden
tanulóját megismerte.
Munkatársai úgy emlékeznek, a nyugalom,
amit egyénisége sugárzott, hatott az iskola különböző közösségeire is. Barátságos légkört teremtett, nem főnök volt, hanem munkatárs. Törekedett a tantestület közösséggé formálására,
emlékezetes összejöveteleket és kirándulásokat
szervezett a tanárok számára. Reggelente mindig elsőként érkezett az iskolába, s tett arról,
hogy jó kedvvel induljon a nap. Ennek köszönhető, hogy az iskolába a régi diákok is sokáig
visszajártak, és ifiként részt vettek a táboroztatásban.
− Szeretett gondoskodni a környezetéről,
kisebb és nagyobb „családjáról”. Nyugdíjba menetele után felkarolta a kerületünkben élő nyugdíjas pedagógusokat, nekik szervezett programokat, kirándulásokat – írja nekrológjában
Babák Sándorné, a Bókay Árpád Általános Iskola nyugalmazott igazgatója. − Fonyódi Jánostól figyelmet és odafigyelést kaptunk, emberséget tanulhattunk. Nem korlátozott a pedagógiai
munkánkban, támogatta a kezdeményezéseket.
1987 szeptemberében átadta nekem az iskolát. A
mai napig emlékszem arra a szeretetre, amellyel
a kollégákról beszélt. Köszönet azért a gondoskodásért, amit kaptunk tőle, és ami számomra
is alapul szolgálhatott a következő években.
A szeretett kollégától április 25-én vettek
végső búcsút a hozzátartozók, a barátok és a
kollégák. Fonyódi Jánost az önkormányzat saját
halottjának tekintette.

Sétával
emlékeztek
a holokausztra

Ismét képtelenséget állított egy önkormányzati akcióról a kerületi szocialisták lapja. A kimutatható hazugságot
ezúttal az Index leplezte le.
Jó minőségű, minden előírásnak megfelelő lisztet kaptak a húsvéti élelmiszercsomagban a 65
év fölötti kerületi nyugdíjasok – ez derült ki az
Index cikkéből.
Az internetes portál azért kezdett nyomozásba, mert a kerületi szocialisták lapja olyan fotót
tett közzé, amely szerint két éve lejárt szavatosságú liszt került a csomagokba. A XVIII. kerületi önkormányzat hivatalos nyilatkozatban
cáfolta a felvetést. Az önkormányzat a lisztcsomagokat a hajléktalangondozással foglalkozó,
ezért az élelmiszerosztásban nagy gyakorlattal
rendelkező Tiszta Forrás Alapítványnak adta át
kezelésre. Az alapítvány szakemberei átvizsgálták a kapott szállítmányt, és mindent rendben
találtak. Ezt erősíti az is, hogy az ételosztás óta
eltelt hetekben senki sem jelentkezett panas�szal.
Az Index felveti: honnan szerezte tehát a
szocialista lap a bemutatott fotót? Az önkormányzati nyilatkozat szerint manipulált képről
van szó, amelynek publikálása jól illeszthető a
csúsztatások és hazugságok hónapok óta tartó
sorozatába, amellyel az önkormányzatot próbálják lejáratni. A közlemény szerint „nem véletlenül: a Simon Gábor-ügy erősen megtépázta a helyi vezető szocialista politikusok, Kőrös
Péter és Szaniszló Sándor hírnevét, akik saját
szerepüket szeretnék saját tagságuk előtt bármi
áron visszaerősíteni”.
Ê V.

Búcsú Fonyódi
Jánostól

A XVIII. kerületből elhurcolt zsidókra is
emlékeztek az Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai április 15-én azzal a
sétával, amelynek végcélja az egykori
gettó helye volt.

Különleges a Sztehlo Gábor Gimnázium helyzete,
hiszen padjaiból több olyan diák indul útra, akik
még a Hunyadi Mátyás Gimnáziumba iratkoztak
be.
− Az egykori Steinmetz gimnáziumnak még
voltak saját szokásai, például egyensapkában ballagtak a végzősök, de a Hunyadiban már nem létezett ilyesmi. A Sztehlo ballagásában ötvöződik
a klasszikus szertartás és az evangélikus iskolák
szokásrendszere – mondta Dr. Kalina Katalin, az
intézmény igazgatója.
A Sztehlo ballagásának ceremóniája az istentiszteleti liturgiát követte: a diákok az utolsó
csengőt követően az evangélikus templomba vonultak, ott vették át a tarisznyákat, majd egy rövid igehirdetés után egyenként útra való áldást
kaptak a lelkészektől. Mindezeket követően járták körbe utoljára az intézményt.

Különlegességnek számít a Karinthy Frigyes
Gimnázium évekkel ezelőtt kidolgozott és a szülők körében is népszerű ballagási szertartása. A
búcsúszertartás itt minden évben rendkívül későn kezdődik: este nyolckor, ugyanis a végzősök
lobogó fáklyák fényénél vonulnak ki, és az ünnepséget egy világító buzogányokra készített koreográfia egészíti ki.
− A fáklya mindig emelkedettséget, ünnepélyességet és bensőséges hangulatot áraszt, ezért
választják sok helyütt szívesen, és ezért választottuk mi is. A világító buzogányokat pedig annak
köszönhetjük, hogy egyik kolléganőnk rendkívüli tehetséggel tudja megalkotni ezekre a koreográfiát. Nyilván ezért népszerű ez a látvány a szülők körében is – mondta Hutai László, a Karinthy
gimnázium igazgatója.
Ê K. Gy.

A holokauszt 70. évfordulója alkalmából a diákok ellátogattak a Lőrinci Nagykönyvtárban
rendezett Soá (héberül: csapás, veszedelem, a
zsidó holokauszt szinonimája) tablókiállításra
is.
– A Sárga csillag nevű emléksétával megpróbáltunk kilépni az osztályteremben történő megemlékezés keretei közül. A gyerekek is
jobban megtanulják a történelmet, ha az adatokhoz, tényekhez személyes tapasztalat, a helyszínek megismerése párosul – mondta Németh
Józsefné, a sétát szervező tanár. – A kerületi lakosok közül is kevesen tudják például, hogy a
mai Havanna-lakótelep egyik részének helyén
állt az a gettó, ahonnan több mint ezer zsidót
deportáltak. A gyerekekkel itt egy általuk készített tábla segítségével emlékeztünk meg az
elhurcoltakról.
A tanárnő hozzátette, hogy a diákokban
nincs előítélet, szívesen tanulnak a második
világháború eseményeiről, a holokausztról. Tapasztalata szerint sok családban ez még mindig
tabutémának számít.
Ê P. A.

Az oldalt összeállította: Puskás Attila
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A lakosság tájékoztatásának javítását kérték a csatornázási munkák kivitelezőitől
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Elsősorban
a lakosság
tájékoztatásának javítását kérte
az önkormányzat
a XVIII. kerületben
folyó csatornázási
munkák kivitelezőitől
azon a bejáráson,
amelyen Ughy Attila
polgármester és
Lévai István Zoltán
alpolgármester több
csatornázás alatt
lévő utcaszakaszt
is megtekintett a
kivitelező cégek
szakembereivel.

Hasznos volt
a helyszíni
szemle
A legkisebb csatornázási problémára is figyel az önkormányzat

Amint azt Lévai István Zoltán
az április 29-i helyszíni szemlén elmondta, alapvetően pozitív visszajelzéseket kap az önkormányzat a lakosságtól, de
nem szabad elmenni szó nélkül
egyetlen panasz mellett sem.

Házról házra

– Alapvetően az úttest vagy a
járda helyreállítása, az eredeti
állapotok visszaállítása az, amivel néhány helyen elégedetlenek
az ott élők. Ugyancsak kapunk
jelzéseket arról, hogy kommunikációs zavar van a kivitelezők és
a lakosság között – ismertette a
csatornázásban leginkább érintett pestszentimrei területeket
gyermekkora óta kitűnően ismerő alpolgármester. – Összességében azonban elmondható,
hogy viszonylag kevés panasz
érkezik hozzánk. Jómagam házról házra járom a körzetemet,
beszélgetek az emberekkel, akik
legtöbbször pozitív hangnemben beszélnek mind a csatornázást végző munkásokról, mind
magáról a csatornázásról.

Sok szakasz van
még hátra
Az alpolgármester kiemelte,
hogy a bejárás során a kivitelező cégek képviselőivel minden
felvetődött problémát sikerült
megbeszélni, s azok kijavítása
folyamatos.
– Mindez elengedhetetlen
ahhoz, hogy a lakosság teljes

Ughy Attila polgármester mindent elkövet, hogy a beruházó jobban tájékoztassa a lakosságot

megelégedésére valósuljon meg
az évtizedek óta várt csatornázás. Sok szakasz van még hátra,
így időben tudtunk lépni annak
érdekében, hogy megoldjuk a
hibákat.

Szükséges
információk
A kivitelezők és a lakosság közötti kommunikáció, a munkálatokról szóló tájékoztatás

javítását tartja az egyik legfontosabb feladatnak Ughy Attila
polgármester is.
– Az elsődleges felelősség
ebben a kérdésben a beruházóké, viszont az állampolgárokat

az önkormányzat, azaz mi, a
választott tisztségviselők képviseljük. A mi felelősségünk, hogy
rábírjuk a konzorciumi partnereket a lakosság megfelelő tájékoztatására – mondta a polgár-
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mester. – A munkaterületekké
vált utcákban élőknek tudniuk
kell, hogy milyen munkafolyamat zajlik a lakóhelyükön, az
meddig tart és milyen kényelmetlenséggel jár. Ugyanígy, miután a munkások levonulnak az
adott utcaszakaszról, a lakosok
értesüljenek arról, hogy az a terület mikor lesz bekötve a nagy
csatornahálózatba, és mikor
kezdhetik el a saját házi rákötéseket.

Javítanak a
tájékoztatáson
A kivitelezők képviseletében Dézsi Zsolt,
a Colas Alterra Zrt. építésvezetője a bejáráson
tisztázott problémákról
szólva megígérte, hogy
azokat rövid időn belül
megoldják.
– Közvetlenül a lakóktól
is kapunk visszajelzéseket, így gyorsan tudunk reagálni
bármilyen észrevételre.
Jobban fogunk figyelni
arra is, hogy mindenki
időben kapja meg az
előzetes tájékoztatót
az aktuális munkavégzésről – mondta Dézsi
Zsolt.
A szórólapokon megtalálhatók a kivitelezők
elérhetőségei, akiktől
közvetlenül kérhető
tájékoztatás. Ezenkívül
a Budapest Komplex
Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekttájékoztató és panaszkezelési rendszere is
elérhető a 06-80-205412-es ingyenesen
hívható számon és az
info@epulocsatorna.hu
e-mail címen. Az önkormányzati képviselők
pedig továbbra is várják – akár személyesen
is – az észrevételeket,
kérdéseket.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Motivált közösség kell
Elsősorban a lakótelepi környezet rehabilitációjában
szerzett külföldi tapasztalatokról és a lakótelepeken élő
emberek közösségé formálásának fontosságáról szólt az
Európai Unió által támogatott URBACT program lehetőségeivel foglalkozó előadás-sorozat április 23-i rendezvénye.
A szabadegyetem célja az, hogy
a nemzetközi példák segítségével megoldásokat találjanak a
Havanna-lakótelepen élők problémáira.
Hunyadi István városigazgató
projektkoordinátorként szerzett
tapasztalatait osztotta meg a
Kondor Béla Közösségi Házban
összegyűlt érdeklődőkkel.
– Az egyik legfőbb kérdés
az, hogy miért is élünk egyáltalán városokban. A válasz pedig:
városban könnyebb élni, még
úgy is, ha a környezet egy többmilliós város egyes területein
nyomornegyednek nevezhető.
Mégis, az itt élő emberek, legyen
szó Kína vagy akár India tízmilliós és egyre növekvő városairól,
jobb körülmények között élnek,
mint azok, akik a városon kívül
laknak – mutatott rá előadása
bevezetőjében Hunyadi István.
Az épített városi környezet
előbb-utóbb
mindenképpen
romlásnak indul, és a megújuláshoz számos szempontot kell
figyelembe venni.
– Egy lakókörnyezet rehabilitációjakor nemcsak műszaki,
építészeti megoldásokra van
szükség, hanem figyelembe kell
venni a társadalmi, gazdasági
problémákat is – mutatott rá a
XVIII. kerület városigazgatója.

– A lakótelep amortizálódása
mellett számolni kell a társadalmi romlással, a közbiztonság
romlásával, az elnéptelenedéssel,
az adott városrész presztízsének
csökkenésével, a környezetszennyezéssel és azzal is, hogy
a városszerkezeti változások
miatt lesznek területek, amelyek
nem felelnek már meg az eredeti
funkciójuknak.
Hunyadi István számos fotó
segítségével mutatta be, hogy a
németországi Magdeburgban, az
angliai Salfordban vagy éppen
Rómában milyen jó építészeti,
illetve közösséget formáló megoldásokat találtak a tervezők a
lakótelepek felújítására. Ugyanakkor ellenpéldával is szolgált a
római Tor Sapienza városrész új
piacával és vasútállomásával.
– A modern, de üres piac
jól mutatja, hogy hiába jó egy
elképzelés, ha társadalmi igény
nem mutatkozik rá. Az egyébként rendkívül kulturált, a kornak megfelelő vasútállomást
pedig azért nem használja szinte
senki, mert pár száz méterrel
arrébb bevándorlók élnek rendkívül rossz, az alapvető higiéniai feltételeket sem biztosító
környezetben. A P+R parkoló is
azért kihasználatlan, mert senki
sem meri otthagyni az autóját.

Árverési felhívás
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata nyílt árverést hirdet
az alábbi ingatlanok megtekintett
állapotban történő értékesítésére:
Cím

Helyrajzi szám

Tápiószele,
Géza út 4. . ...................... 1513 ..........................
Tápiószele,
Fecske út 13..................... 1227...........................
Tápiószele,
Hunyadi út 7. . ................ 886.............................
Tápiószele,
Zsófi utca 8. .................... 1827 ..........................
Tápiószőlős,
Halomalja utca 23........... 0110/2........................
Budapest, XVIII. kerület Bókay Árpád utca
36. fszt. 1.......................... 150580/0/A/1...........
Budapest, XVIII.
Napló utca 1/A................ 140069/1...................
Erősíteni a helyi identitást
Dombrádi Krisztián szociológus, a Re-Block program tudásnagykövete arról beszélt, hogy az emberek
alapvető érdeke, hogy az életüket kiszámíthatóan
éljék le. Ehhez többek között erős helyi közösségre
van szükség. A tudásnagykövet szerint az azonos
identitástudat jelentősen hozzájárul egy lakókörnyezet megújulásához is.
Motivációt kell találni az emberek számára.
Helyben kell nekik kiszámítható életet biztosítani,
mert ez biztonságot ad. Ha ez nincs meg,
akkor jön a stressz, az elidegenedés, a fizikai
környezet leépülése. A közérzet javítása nélkül
nincs városrehabilitáció – fogalmazott Dombrádi
Krisztián.


Kikiáltási ár
1.075.000 Ft
910.000 Ft
1.585.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
4.136.000 Ft
7.182.000 Ft

Az árverés időpontja:
2014. május 29. (csütörtök),
9 órától a felhívás sorrendjében.
Az árverés helye: Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (1184
Budapest, Üllői út 400., II. emeleti ügyfélváró).
Az ingatlanokról készült árverési dokumentáció – az árverésen
történő részvétel feltételeként – átvehető a Polgármesteri
Hivatal III. emelet 305-es szobájában. Az árverési felhívás
megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is. További
információ a www.bp18.hu weboldalon található, illetve a
296-1371-es telefonszámon kérhető.

A 6–7. oldalt összeállította: Puskás Attila
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Az álláskeresőket és a munkát kínálókat megpróbálják összehozni

�

Állásbörzét rendez
Ughy Attila polgármester kezdeményezésére május 15-én
a Rózsa Művelődési
Házban PestszentlőrincPestszentimre önkormányzata, a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központja. Az álláskeresőket 9 órától 20–25
munkáltató várja majd
aktuális munkalehetőségekkel.
– Alapfeladatunk, hogy az álláskeresőket és a munkát kínálókat
megpróbáljuk összehozni. Ez
a nyilvántartott adatok alapján nem mindig sikerül, mivel
a munkáltató gyakran ezekben
nem szereplő, speciális ismereteket, egy-egy géptípus vagy különleges munkafolyamat ismeretét kéri – mondta Bocsi Sándor,
a XVIII. kerületi Munkaügyi
Kirendeltség vezetője. – Az is
előfordul, hogy a munkavállaló
az utóbbi néhány munkahelyén
nem a képesítésének megfelelő
munkakörben vagy egészen más
szakmában dolgozott.
Az állásbörzén a közvetlen
találkozásnak
köszönhetően
pontosabban tudja felmérni
egymást a munkáltató és az álláskereső.
– Minden hasonló börzén
kérdőíveket tölt ki mindkét fél,
így nagyjából le tudjuk mérni,
hogy mennyire sikeres a rendezvény. Természetesen mindig
vannak, akik csalódottan távoznak, mert jóval több a kereső,
mint a felkínált munkalehetőség, de van olyan is, aki annak
ellenére pozitív visszajelzést ad,
hogy nem sikerült elhelyezkednie – számolt be a korábbi tapasztalatokról Bocsi Sándor.
A kirendeltség vezetője hozzátette, hogy számos munkáltató nem is hirdeti meg a megüresedett pozíciókat, hanem azokat
egyrészt ismeretség alapján lehet
betölteni, másrészt belső átszervezéssel oldják meg a munkaerőhiányt.

Érdemes elmenni
a májusi állásbörzére
Az álláskeresőket 20–25 munkáltató várja majd aktuális munkalehetőségekkel

TÁMOP 1.1.4
„Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban”

ÁLLÁSBÖRZE
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata,
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.4 projektszervezete és BFKH XVIII. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége közösen állásbörzét rendez

2014. május 15-én (csütörtökön)
9.00–12.30 óráig
Helyszín:

Rózsa Művelődési Ház

(1181 Budapest, Városház u. 1-3.)
Az ÁLLÁSBÖRZE alkalmával Önnek lehetősége adódik közvetlenül a
munkaadókkal találkozni. A rendezvényen megismerheti szolgáltatásainkat és
jelentkezhet is azokra.

Az önéletrajz fontos lehet a börzén
– Mindezek ellenére van létjogosultsága az állásbörzéknek,
mert sokan találnak ezeken
munkahelyet, és a munkaadók
olyan ajánlatokkal érkeznek,
amelyekhez egy-két héten belül
szeretnének alkalmazottat találni. A május 15-i börzén többek
között ott lesz a Liszt Ferenc re-

pülőtér és egyéb helyi, illetve a
XVIII. kerülethez közeli cégek
is.
A szervezők azt kérik, hogy
a sikeres álláskeresés érdekében
minden érdeklődő vigyen magával önéletrajzot a börzére a
Rózsa Művelődési Házba (1181
Budapest, Városház u. 1–3.).

SZÁMÍTUNK RÉSZVÉTELÉRE!

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 244.
Telefon: +36 (1) 477-5700
Fax: +36 (1) 477-5800
E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu
Honlap: http://kormanyhivatal.hu, www.munka.hu,
www.kormanyhivatal.hu
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Megújult az árkádsor
a Lakatos-lakótelepen

Befejeződött a Lakatos-lakótelepen lévő üzletsor árkádsorának felújítása. Ezzel együtt az Eötvös Loránd Általános Iskolával szemben lévő zöldterületet is rendbe tették a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. munkatársai.

– Hasonlóképpen a Havanna-lakótelepen korábban felújított árkádsorhoz, a Lakatos-lakótelepen is
gondot okozott a beázás – mondta
Lepsényi Tibor, a Városgazda Zrt.
műszaki és városüzemeltetési divíziójának vezetője. – Ezért kijavítottuk a szigetelést, pótoltuk a hiányzó
lambériaborítást, és lefestettük az
építményt. Mivel az árkád tetőszerkezetét itt alulról lambéria zárja, az
ilyen helyekre gyakran beköltöző
galambokkal ezúttal nem volt probléma. Rendbe tettük az árkádsor és
az ott lévő üzletek környezetét is. A
zöldterületen megnyírtuk a sövényt,
virágokat ültettünk, és felfrissítettük a gyepet.
A városüzemeltetési divízióvezető hozzátette, hogy az árkádsor felújításával nem szűntek meg a Lakatos-lakótelepen a Városgazdára váró
feladatok, bár nagyobb munkálatokra csak néhány hét múlva lehet
számítani, amikor megkezdődnek a
Tér-Köz pályázat építkezései.
– Sok kisebb feladatunk azért
addig is lesz. Többek között virágágyássá alakítjuk a régi, már nem
használt kőszegélyű homokozókat,
egyes padokat áthelyezünk, és a
Pingvin játszótér esési területeit fenyőkéreggel töltjük fel. Ezenkívül
ránk hárul az Építő utca 3–5. alatt
lévő bölcsőde és óvoda KEOPpályázatos felújításának a műszaki
ellenőrzése – sorolta a közeljövő teendőit Lepsényi Tibor.

Zajlik a
járdaprogram
A járdaépítés vagy -felújítás minden kerület, illetve bármely város vagy akár
a legkisebb község önkormányzata
számára évről évre folyamatos munkát igénylő feladat. Nincs ez másképp
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén
sem,
ahol a tervek szerint idén mintegy 8 kilométer szakasz készül el.
– Az ez évi járdaprogramot március elején kezdtük meg. Az eredeti terveket megtoldottuk,
egyeztettünk az érintett területek önkormányzati képviselőivel, így semmi akadálya a program
folytatásának – tájékoztatott Lepsényi Tibor, a
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. műszaki és városüzemeltetési divíziójának vezetője.
A Városgazda munkatársai eddig főleg
Pestszentimrén dolgoztak, és több járdaszakaszt
már be is fejeztek. Elkészült a járda többek között a Kölcsey utcában, a Címer utcában, a Vezér
utca bizonyos szakaszain és a Tiszavirág utcában
is.
– Előreláthatólag havonta 800–900 méter járdát tudunk lefektetni – mondta Lepsényi Tibor.
– Folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal, hogy a program ne keresztezze a csatornaépítés munkálatait. Így csak olyan helyekre vonulunk, ahol nem lesz, vagy már befejeződött a
csatornázás, így nem fordulhat elő, hogy a kész
járdát feltúrja az építkezés. Az általunk alkalmazott legmodernebb technikával végzett járdafelújítás remélhetőleg hosszú időre szóló megoldást
jelent.
Természetesen az időjárási és egyéb tényezők
befolyásolhatják az új burkolat élettartamát, de a
szakemberek szerint rendeltetésszerű használat
esetén a felújított járdák tíz-húsz évig szolgálhatják a gyalogosok kényelmét.
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Föld napja és Te szedd: a kerülettakarítást újabb környezetvédő akció követi Közélet
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Nem fogadta kegyeibe az időjárás a Föld napja
alkalmából április 26-ra
meghirdetett kerülettakarítás résztvevőit.
Az eső miatt a korábbi
években megszokottnál
kevesebben vállalkoztak
a szemétszedésre, ezért
több helyszínen elmaradt, vagy kisebb mértékű volt az akció. Ugyanakkor volt olyan csapat
is, amelyik a vasárnapi
napsütésben pótolta
a kényszerű szombati
„mulasztást”.

Az eső leginkább az erdős területek takarítását tette lehetetlenné, és ezúttal a takarítókat
hagyományosan ebédre váró
mezőőr-bográcsban sem rotyoghatott a gulyás. A Kapocs utcai
erdőnél a Zöld kerület – Zöld
partnerség pályázat tervezett
nyitórendezvényét is későbbre kellett halasztani. A diákok
ugyanakkor virágültetéssel, kertészkedéssel, ezen belül Csabafi
Róbert önkormányzati képviselő közreműködésével faültetéssel
szépítették az intézmény udvarát. Az FKF Zrt. kukásautó-bemutatója ugyancsak népszerű
volt a gyerekek körében. A kerület belsőbb területein, a házak
között valamivel könnyebb volt
a helyzet, és a nehézségek ellenére idén is tisztult a kerület.
A Lakatos-lakótelepen élők
a kerület egyik legaktívabb közösségének számítanak, így nem
meglepő, hogy Kádár Tibor
önkormányzati képviselő vezetésével a rossz idő ellenére idén
is szembeszálltak a graffitizők
„munkáival”, miközben mások
Ternyák András képviselővel
együtt kertészkedtek.
A civil szervezetek környezetvédői is csatlakoztak az akcióhoz. A Flór Ferenc utcai erdőben a Zöld Sorompó Egyesület
tagjai szombaton összeszedték
a szemetet, míg a Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület a
vasárnapi jó időben takarított.
– Az FKF Zrt. munkatársai
a kerületi szelektív gyűjtők kör-

Az eső közbeszólt,
de
tisztult
a
kerület
Májusban folytatódhat környezetünk szépítése
Szálfa utca – Lőrinci út
– Határ utca közötti erdő
Találkozó: a Lőrinci út és a
Szálfa utca sarkán.
Szervező: Bauer Ferenc önkormányzati képviselő és Ujvári
Miklósné (EPE)
l

Kapocs utcai erdő

Találkozó: a Kapocs utcai iskola
melletti parkolóban.
Szervező: Csabafi Róbert önkormányzati képviselő
l

Sas utcai erdei
tornapálya

Találkozó: a Sas utcai erdő bejáratánál. Szervező: Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat
l

Közdűlő utcai erdei
tornapálya

Találkozó: az erdő bejáratánál.
Szervező: Galgóczy Zoltán
önkormányzati képviselő

Flór Ferenc utca
– Kőrös utca, erdő

Találkozó: az erdő bejáratánál.
Szervező: Pethő Ágota
(Zöld Sorompó Egyesület)
l

Csabafi Róbert önkormányzati képviselő közreműködésével faültetéssel szépítették a Kapocs utcai intézmény udvarát
nyezetét tették rendbe, és ahogy
az elmúlt években rendszeresen,
idén is részt vettek a kerülettakarításban a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
munkatársai is – tájékoztatott
Forgács Edit, az önkormányzat
környezetvédelmi csoportjának
ügyintézője.

Az FKF és a Városgazda
egyébként gyűjtőzsákokkal és
védőkesztyűkkel segítette a szemétszedők munkáját.
Amit az eső április 26-án
nem engedett meg, azt a tervek
szerint május 10-én pótolhatják
a környezetükért tenni kívánó
kerületiek. A Te szedd! program keretében ugyanis ekkor

újra akcióba léphetünk a kerület
tisztaságáért.
– Ugyancsak ezen a napon
tartjuk meg 12 órai kezdettel a
Zöld partnerség nyitórendezvényét az eredeti helyszínen,
a Kapocs utcai kiserdőben, és
reméljük, hogy az időjárás a kegyeibe fogad bennünket, így a
közös bográcsos ebédnek sem
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jótékonyan tekertek

Csaknem 800 résztvevő kerekezett el a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikájától a XVIII. kerületi Bókay-kertig azon a jótékonysági rendezvényen, amelyet a Bókay
Gyermekklinikaként is ismert intézmény alapítványának a támogatásáért rendeztek
április 27-én. A fennállásának 175. évfordulóját idén ünneplő Bókay klinika alapításakor Magyarországon az első, Európában a negyedik ilyen intézmény volt. Ezáltal az
évforduló a hazai gyermekgyógyászat születésnapja is.

Az adománygyűjtés mellett
a rendezvény célja volt az is,
hogy a résztvevők megismerjék a névadó Bókay család
történetét és a hozzájuk köthető XVIII. kerületi emlékeket.
A kerékpárosok az Üllői
úton hajtottak végig, s eközben
is sokan csatlakoztak hozzájuk,
köztük XVIII. kerületi iskolások és szüleik, tanáraik.
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A Bókay-kertben rögtönzött
helytörténeti kiállítás várta a
résztvevőket, akiket Ughy Attila polgármester köszöntött.
– A rendezvény sikerét látva
olyan érzés tölti el az embert,
hogy jó dolog egy ilyen közösség részének lenni, és nagyszerű az, hogy ennyi ember képes
megmozdulni egy gyermekklinikáért – üdvözölte a megérkező kerékpárosokat Ughy Attila.

– Remélem, hogy lesz folytatás,
és hogy az előkészítésben, szervezésben részt vevők, vagyis
a klinika, a XVIII. kerületi
önkormányzat, a civil közösségek és Kardos Gábor önkormányzati képviselő a jövőben
is képes lesz megmozdítani az
embereket. Ilyen együttműködéssel van értelme bármilyen
dologba belefogni.
A túra ötletgazdája, dr.

Tóth-Heyn Péter, a Bókay klinika igazgatóhelyettese a kerékpárosok által „megszállt”
Bókay-kertben megköszönte a
résztvevőknek a támogatást, és
egy kicsit a jövő reményeiről is
beszélt.
– Mindaz a támogatás, ami
az adományokban megnyilvánult, a mi beteg gyerekeink
ápolását segíti, így aki eljött,
az mind adott nekik valamit
– mondta az igazgatóhelyettes.
– A másik dolog, hogy ezt a túrát talán újra meg lehet tenni.
Ughy Attila polgármester úrral
beszélgetve úgy tűnik, hogy a
kerület is érdekelt a folytatásban, így remélem, hogy ez egy
hagyományteremtő
rendezvény volt, és jövőre mindenkit
várhatunk a Bókay 176. túrára.
Kardos Gábor mindehhez
hozzátette, hogy mivel a kerékpárosok többsége nem lőrinci, örömteli, hogy egyre több
budapesti ismeri meg kerületünket, azon belül is a Bókaykertet.
– A program sikere számomra azt jelenti, hogy a várostörténeti sétákhoz hasonlóan ezúttal is hűek maradtunk
kerületünk épített örökségéhez. Az, hogy most ennyi emberrel meg tudtuk ismertetni
a kerületet és ezt az egyedülálló kertet, illetve hogy sétáink
résztvevői között is egyre több
a nem helyi lakos, bizonyítja,
hogy érdemes tovább dolgozni
a helytörténeti emlékek felkutatásáért, megőrzéséért.

lesz akadálya – tette hozzá Forgács Edit.
A Te szedd! akcióhoz a
XVIII. kerületi önkormányzattal együtt csatlakozott már a
Városgazda, a HungaroControll
Zrt. és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat is.

A Te Szedd! program
helyszínei:

A május 10-i környezetvédelmi
akció helyszínei részben megegyeznek a Föld napja takarításéval. A találkozók ezúttal is 9
órakor lesznek.

Szálfa utca – Nagykőrösi
út – Hunyadi János utca,
a vasútállomás környéke
Találkozó: a Szálfa és a Vasút
utca sarkán.
Szervező: Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat és Lévai István
Zoltán alpolgármester

Álmos utca melletti erdő

Találkozó: az Álmos és a Tünde
utca sarkán. Szervező: Dömötör
István önkormányzati képviselő
l

Szakály és Vág utca által
határolt üres terület

Találkozó: a Szakály és a Gulner
Gyula utca sarkán.
Szervező: Szarvas Attila önkormányzati képviselő
l

Havanna-lakótelep

Találkozó: Kondor Béla Közösségi Ház.
Felelős: Vilmányi Gábor
és Kiss Róbert önkormányzati
képviselő
l

Lakatos-lakótelep,
graffitimentesítés

Találkozó: a Piros iskola előtt.
Szervező: Kádár Tibor
önkormányzati képviselő
l

Külső Gyömrői út

Találkozó: Igló utca 33.
Szervező:
HungaroControll Zrt.
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Messze földön kedveltek a körösfői kézműves termékek

�

Körösfőre, kerületünk legfiatalabb
testvértelepülésére
látogattunk el húsvét
előtt, hogy bepillantsunk
az ott élők mindennapi
életébe, valamint abba,
hogy miként készülnek
az ünnepre.

Fülep Erzsébet			

Az iparos pihent,
az árus dolgozott
A véső és az esztergapad is elcsendesedett az ünnepek alatt

Az országutat szegélyző, népművészeti tárgyakat kínáló kis
boltok sora egyedülállóvá teszi
Körösfőt.
– A családok nagy része népművészeti cikkeket készít. Az
asszonyok hímzéssel, varrással,
különböző szőttesek készítésével, a férfiak sakkfaragással, titkos dobozok készítésével foglalkoznak. Mivel a hagyományos
népi viseletet mi ápoljuk leginkább, olyan is akad, aki ezek elkészítésére vállalkozik – mesélte
Péntek László, Körösfő alpolgármestere.

Nagypénteken
három
istentisztelet
A református Körösfőn
a húsvéti böjt nagypéntekre szorítkozik.
Ezen a napon három
alkalommal tartanak
istentiszteletet a templomban. A hagyományhoz tartozik az is, hogy
ekkor mindenki fekete
ruhában megy a templomba.
nejlonharisnyába – magyarázza
Eszter, Péntek Ferenc felesége.
– Egy edénybe vizet öntünk,
beletesszük a hagymahéjat és a
harisnyába csomagolt tojásokat,
s így főzzük meg azokat. A harisnyát akkor bontjuk le, amikor a tojások még forrók, majd
kis zsírral megkenjük őket.
A lányok, asszonyok gyakran
„gyöngytojást” adnak a locsolóknak. Ez a díszítés gyöngyfűzéssel, kézimunkával készül.
Eszter elárulta, hogy ő most
nyuszis tojást készít egy internetes leírás alapján.

A kézművesség
tudománya
A község talaja nem nagyon
alkalmas mezőgazdasági tevékenységre, ezért az itt élőknek
más megélhetési forrás után
kellett nézniük. A körösfőiek
Gyarmathy
Zsigmond
bánffyhunyadi fafaragó iskolájának köszönhetően tettek szert
1880 körül máig is élő és virágzó mesterségre. A kézművesség
felvirágzásához a varrottas népviselet készítésének oktatásával
Gyarmathyné Hory Etelka is
hozzájárult. Ez a foglalkozás később az egész környéken elterjedt, és ma is meghatározó tevékenysége a vidék lakosságának.

Riszegvirág
húsvétra
A kalotaszegi Riszeg-tetőt április–májusban rendkívül illatos
virágszőnyeg borítja. A 745 méter
magasságú hegy tetején nyílik a
helyi nevén „riszegvirág”, amely
védett, és a vidék növénytani jelképe, valamint a hegy névadója.
– Az anekdota szerint a legények
húsvétkor felöntöttek garatra, és
azt mondták a lányoknak, hogy
a riszegvirág bódította el őket,
nem pedig az ital. Ezért nevezhették el részegvirágnak, tájszólással riszegvirágnak – mesélte
az alpolgármester.

Húsvét előtt

Az alpolgármester érdekességként említette, hogy sok névrokona él a településen, mert itt
gyakori a Péntek vezetéknév. Így
nem csodálkoztam, amikor az
egyik fiatal asztalosmester Péntek Ferencként mutatkozott be.
– A titkos doboz elkészítésének technológiája, akár a sakkfaragásé, apáról fiúra száll –
mondta a mesterember. – Szinte
lehetetlen a doboz elkészítésének az eredetét kinyomozni, a
mesterek ezt már nem ismerik.
A sógorom dédnagyapja titkos
dobozainak nagy sikere volt egy
pesti kiállításon, ezért a szomszédok, ismerősök is kedvet
kaptak a dobozok gyártásához.

Az önkormányzat
is készült

dot, és kitakarítja a műhelyét,
ezzel is készülve húsvétra. Az
árusok viszont a nagy érdeklődés miatt nem nagyon tudnak
ünnepelni.
Az ünnepi menühöz a
körösfőiek a „gidót” (kecskét), „barit” (bárányt) a közeli
bánffyhunyadi piacon vásárolják meg. Az állatot többnyire
élve viszik haza, de van, aki a
piacon dolgoztatja fel.
Az asszonyok, lányok pénteken nekilátnak a sütésnek-főzés-

Nagypéntektől
szerdáig
A húsvéti ünnepkörhöz kötődő szokások sokat változtak az
idők során. Ma már a felpörgött
életritmus egyre jobban egybemossa a hétköznapokat az ünnepekkel. Azonban nagypéntek
estéjén minden iparos leteszi a
vésőt, ott hagyja az esztergapa-

nek. A bárány- és kecskehúsból
sültet, illetve pörköltöt készítenek, ezen kívül tyúkhúslevest
főznek, továbbá változatos süteményeket sütnek, köztük az
elmaradhatatlan mákos és diós
bejglit.

Tojásfestés

– Sokan a tojást a bürök lenyomatával díszítik, és a hagyma
héjával festik meg. A növényt
ráhelyezzük a nyers tojásokra,
majd szorosan bekötjük egy

A húsvéti ünnepekre a helyi
önkormányzat is készült. A főutcát kicsinosították, lecserélték
a régi, kopott utcanévtáblákat,
virágokat ültettek, új parkolóhelyet alakítottak ki, s még egy
utcai illemhelyet is építettek.
Ellenőrizték a település tűzoltóautóját is, hogy rendben működik-e.
– Bízom benne, hogy a húsvéti ünnepek békésen telnek el,
és nem kell a tűzoltóknak tűzesethez kivonulniuk, csupán a
lányok locsolására indítják majd
be a tűzoltóautót – mondta tréfásan az alpolgármester.
A Kedd is ünnep
Kalotaszeg más
falvaitól eltérően
Körösfőn a húsvét
harmadnapját, a keddet is megünneplik,
kipihenve a locsolkodás „fáradalmait”.
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Hagyományőrzés locsolóbállal

A húsvéti hagyományok megőrzése nem csupán a határokon túl élő honfitársainknak
fontos. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több népi hagyományt elevenített fel a
Kikelet Hagyományőrző Egyesület a Rózsa Művelődési Házban húsvéthétfőn este megrendezett locsolóbálban. A mulatság programját közös tánc, locsolóvers-mondó verseny és húsvéti totó is színesítette.
Vörösné Éles Csilla, a hagyományőrző egyesület
elnöke, a locsolóbál főszervezője úgy véli, a húsvéti locsolkodás mellett a bál hagyományát is érdemes volt feleleveníteni.
– A húsvét előtti böjti időszakban tilos volt
mindenféle mulatság, így kapóra jött a hétfő este,
amikor már lehetett táncolni. Úgy gondoltuk,
hogy ne csak a locsolkodás hagyományát vigye tovább az egyesület, hanem a bálét is – mondta.
A Kikelet egyesület által negyedik alkalommal
megrendezett bálban idén is volt tojásgurítás, ami
sok nevetéssel és némi takarítással járt együtt.
– A hagyomány szerint a főtt vagy hímes tojásokat domboldalról gurítják, így a terepviszonyok
is befolyásolják, hogy melyik túlélő tojás nyer –
mesélte Vörösné Éles Csilla. – A művelődési ház

parkettája nem éppen ideális felület, de a gyerekek
nagyon élvezték, még ha egyik-másik tojás után
takarítani is kellett.
Fiúk és lányok egyaránt beneveztek a locsolóvers-mondó versenyre, amelyben a leggyakoribb
mondókákon kívül egy locsolóknak szóló vers, sőt
még egy saját költemény is elhangzott. A családias
légkört fokozták a húsvéti finomságok, a roskadásig
telt asztalokon lévő főtt tojásból, sonkából és süteményekből mindenki jóízűen falatozott.
– Az anyukákat megkértük, hogy minél szebb
maradéktálakat készítsenek, és mindenkit megajándékoztunk, aki hidegtállal érkezett otthonról. Természetesen ezeket a húsvéti kóstolókat is zsűriztük,
de fődíj nem volt, mert mindenki kapott ajándékot,
aki így járult hozzá a bál sikeréhez – mondta a fő-

szervező, hozzátéve: nagyon örült annak, hogy sokan eljöttek. – Bár az egyesület rendezte a bált, az
teljesen nyitott volt, bárki bejöhetett akár az utcáról
is, ha csak meghallotta a zenét. Az önkormányzat
ingyen biztosította számunkra a termet, minden
más az egyesület tagjainak munkáját dicséri, és jó-

val többen jöttünk össze, mint egy átlagos táncház
alkalmával.
Természetesen a tánc sem maradhatott ki a báli
programból. A zene ritmusára kicsik és nagyok, szülők és gyerekek együtt járták a táncot, kifulladásig.
Ê P. A.
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A világ
diákszemmel

Kihirdették a középiskolai fotóművészeti pályázat eredményeit a Kondor
Béla Közösségi Házban. 427 alkotásból
választották ki a legjobbakat.

Lezárult a Kondor Béla Közösségi Ház által a
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók keretében meghirdetett országos középiskolai
fotóművészeti pályázat. A pályázat díjkiosztó
ünnepségét és a kapcsolódó kiállítás megnyitóját április 15-én a kerületi önkormányzat és
a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támogatásával rendezték meg.
A vendégeket Galgóczy Zoltán, az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport- és ifjúsági bizottságának tagja köszöntötte. Az eseményt
Chochol Károly fotóművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, a
fotókategória zsűrijének elnöke nyitotta meg.
– A most bemutatott művek igen magas színvonalúak. Évről évre nő a beküldött munkák száma, és emelkedik a színvonaluk, így egyre több
díjat osztunk ki a pályázók között. A bírálati
feltételek természetesen nem változtak, hiszen a
fotózás kezdete óta egyetlen szempont a döntő,
a minőség – mondta a fotóművész.
Az országos fotóművészeti pályázatra idén 19
tanintézményből 113 alkotó 427 pályamunkája
érkezett be. Ezek közül Chochol Károly és Varga Ferenc, a Mérei intézet pedagógiai szakértője, médiaművész választotta ki a díjazottakat,
illetve a kiállításra érdemes alkotásokat. A díjakat Vörös Árpád, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványának az elnöke adta át.
Ê Cs. M.

A zene útján

Zenével a rászorulókért

A zene az ember egyik legszebb kifejezőeszköze. Az a nyelv, amelyen mindannyian
értünk nemtől, kortól vagy nemzetiségtől függetlenül. A kerületi Lions klub a zene
erejével szólt vendégeihez az adománygyűjtő koncertjén.

A Lions Klub Pestszentlőrinc Egyesület zenés
jótékonysági kórushangversenyt rendezett április 18-án a városháza dísztermében. A koncert
mottója Kodály Zoltán szavait idézte: A zene
mindenkié. A vendégeket a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének elnöke, Magyar László köszöntötte. Elmondta, nagy örömére szolgál,
hogy most az emberi hanggal mint a legcsodálatosabb hangszerrel szólíthatják meg az embereket és kérhetik támogatásukat a rászorulók
megsegítéséhez.
A koncert a „Segítsen, hogy segíthessünk”
elvet követte, így a Speciális Fejlesztő és Oktató
Intézmény (SOFI) nemcsak a kerületi klub pártfogoltjaként, hanem fellépőként és támogatóként

is részt vett a műsorban. A helyi Lions klub a
megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít ennek
az intézménynek a fejlesztésére, főként pénzadományokkal, eszközök vásárlásával és programok
szervezésével járul hozzá az intézmény működéséhez.
A jótékony célú hangversenyen fellépett
Szabó Antal, a SOFI 13. osztályos tanulója, a
kerületi németszármazású polgárok egyesületének Liederschatz kórusa, a Vörösmarty Mihály
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium végzett diákjaiból és szülőkből álló Vörösmarty Családi Kórus három tagja, valamint a
Sonore Vegyeskar.
Ê-csernai-

Nyulat fogtak, tojást leltek

„Új” hagyománynak számít a kerületi német nemzetiségi iskolák diákjainak húsvéti
bécsi kirándulása. Idén először nyúlkeresésben is részt vehettek a kirándulók.

Bach hatása fiaira és Liszt Ferencre
címmel Darvassi Andrea zongoraművész, a Liszt Ferenc Társaság tagja
zenetörténeti előadást tartott, amelyet
a zongorajátékával fűszerezett április
22-én a Lőrinci Nagykönyvtárban.
Egy-egy zenetörténeti blokk után zongoramuzsika következett, miközben a kivetítőn a zongoraművek hangulatát Katulic László festményei és grafikái illusztrálták.
Darvassi Andrea elmondta, hogy Johann
Sebastian Bach (1685–1750) első felesége, Maria
Barbara halála után egy évvel Anna Magdalena
Wilckent vette feleségül. Bachnak a két házasságából húsz gyermeke született, de nem mindegyik maradt életben. Fiai közül is többen választották a zenei pályát (Wilhelm Friedemann,
Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph
Friedrich és Johann Christian Bach).
Bach kedvenc hangszere a klavikord volt,
amelynek hangereje gyengébb a zongoráénál,
így késő este is tudott dolgozni rajta.
Liszt Ferenc (1811–1886) fiatal korától szívesen és elkötelezetten játszotta Bach zongoradarabjait, sőt a barokk mester orgonára írt darabjaiból is számosat átdolgozott zongorára.
A zongoraművésznő érdekességként elmesélte, hogy Liszt mindössze tizenkét éves volt,
amikor megismerkedett Sebastien Erarddal,
a modern zongora és hárfa kifejlesztőjével, az
Erard hangszerkészítő cég megalapítójával.
Miután Liszték megérkeztek Párizsba, abban az
utcában béreltek szállodai szobát, ahol Erard
üzlete volt. Egy alkalommal apa és fia betért az
üzletbe, és a kis Liszt zongorázni kezdett. Ezt
meghallotta a hangszerész mester, és annyira
megtetszett neki a fiú zongorajátéka, hogy néhány hónap múlva rábízta, hogy mutassa be
Londonban az egyik találmányát, a modern
zongorát. Később egyezséget kötöttek, hogy
Liszt Ferenc nála gyakorolhat, cserébe az ő zongoráján játszik, amelyet a hangszerész minden
alkalommal elszállított a fellépés színhelyére.
Ê F. E.
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A lélek
összhangja

A Balaton szépségét, a tó fölötti párán
áthatoló fény színjátékát megörökítő
festményekből, illetve többek között
az emberi útkeresést bemutató szobrokból nyílt kiállítás a MOHA egyesület
Út Galériájában. A Mozdulat és csend
című tárlaton Tasnádi Szandra szobrai
és Árvay Zolta festményei láthatók.

– A lélekkel kapcsolatos gondolati összhang
hozhatta össze a két művész alkotásait egy kiállításra. A szobrok egyik része a hétköznapi élet
küzdelmeinek sorozatát mutatja be, a gyermek
útkeresését, az otthontól való elszakadását, míg
az alkotások másik csoportja inkább szakrális
jellegű mondanivalóval bír – mondta az április
17-i megnyitón Varga Ferenc médiaművész.
– A tavalyi velencei biennálén beszéltük
meg Szandrával ezt a kiállítást – mesélte Árvay
Zolta. – A nyugalom és a hagyományosság jegyében, mentesen minden „trendi” sallangtól,
a szakmai színvonalra helyezve a hangsúlyt.
Mindketten céltudatos alkotók vagyunk, a minőséget és a szépséget állítjuk munkánk fókuszába, miközben nem mondunk le a kortárs
jellemzőkről sem.
A szobrokat, azok mondanivalóját, formaiságát kiemelik Árvay Zolta háttérként is használt,
a látnivalót sokszor csak sejtető színvilágú festményei. A 11 kép visszafogott színvilága, a tört
fényben sokszor elmosódó, alig látszó táj leginkább azoknak lehet ismerős, akik sok időt töltenek a magyar tenger partján. A képeken érezhető a kánikula mindent színtelenné olvasztó
forró levegője, a vihar előtti csend némasága, de
látható a naplemente rózsaszín színjátéka is.
– A festményekről eszünkbe juthat az emberi
lélegzet, és ez az, ami összekapcsolja a két alkotó koncepcióját. Az ember első és utolsó lélegzete, valamint a köztük lévő lehetőségek jelennek
meg a szobrokon és a képeken – fogalmazott
Varga Ferenc.
A kiállítás május 10-ig tekinthető meg a Madách Imre u. 49. szám alatti galériában.
Ê P. A.

Öt esztendeje
a Zilában

Több mint három évtizedes múltra tekint vissza a Krúdy Gyula Irodalmi Kör,
amely öt éve lelt új otthonra a Zila Kávéházban. Az évfordulót festménykiállítással és irodalmi műsorral ünnepelték
a művészek és a művészetrajongók.

− A nyelvtanulás, a hagyományok megismerése a
célja ennek a most már rendszeres kirándulásnak
– mondta Fekete György, a XVIII. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke virágvasárnap hajnalán, az indulás pillanataiban.
A helyi német nemzetiségi iskolák diákjai
ugyanis korán keltek útra ezen a napon, hogy az
ünnepre készülődő Bécsbe látogassanak.
− Az utat Molnár Hajnalka, a Piros iskola
tanára és a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese szervezte, a német önkormányzat pedig
az úti költségek, a belépők és egy fagyi finanszírozásával támogatta azt – magyarázta Fekete
György. – Külön öröm, hogy ebben az évben a
korábbiaknál nagyobb arányban vihettük magunkkal a Táncsics iskola diákjait, kísérőit, így
tehát az imrei és a lőrinci nemzetiségi iskola diákjai együtt utazhattak.

A programban csupa érdekesség szerepelt: a
csoport meglátogatta a Zoom Gyermekmúzeumot, a Rathausplatzon a híres húsvéti vásárt, a
nagy meglepetés azonban a schönbrunni kastélyban rendezett nyúlkereső verseny volt, amelyben
a magyar gyerekek is örömmel vettek részt. Harminc különféle nyuszit rejtettek el a tárlókban,
fiókokban, ott kellett megtalálnia kinek-kinek a
sajátját.
− A Fertő-tónál, Ruszt történelmi városkájában cukoresőt rendeztünk, a buszon hazafelé a
napi új ismeretek és tréfás német kérdések kvízjátékában minden gyermek ajándékot kapott. Az
út végén pedig nem hosszú időre búcsúztak el
egymástól a kirándulók, húsvét után ugyanis a
Dunaharaszti Sváb Táncházban találkoztak újra
– mesélte Fekete György.
Ê K. Gy.

A Lelkünk ünnepnapjai című antológiából elhangzó művekből álló irodalmi est felvezetéseként Zászlós Levente, az irodalmi kör kuratóriumának elnöke díszoklevelet adott át Zila
Editnek és ifjabb Zila Lászlónak, megköszönve
azt, hogy a kávéház befogadta a Krúdy-kör rendezvényeit.
– Számunkra megtiszteltetés és öröm, hogy
az irodalmi klub ide költözött, és a tagjai öt éve
minden hónapban visszajárnak hozzánk. Ezzel
sikerült egy közös célt elérni, a múlt század első
felének irodalmi kávéházi hangulatát visszahozni a jelenbe – fogalmazott az elismerés átvételekor ifj. Zila László.
Király Lajos, a Krúdy-kör vezetője ugyancsak díszoklevéllel köszönte meg a Montázs
Magazinnak az irodalom népszerűsítéséért végzett munkáját és a segítséget, amelyet a magazin
a Krúdy-kör tagjainak írásaiból közösen készített Lelkünk ünnepnapjai című antológia létrehozásához nyújtott.
– A Montázs Magazin, az internetes újságok
zömétől eltérő módon, megvalósította azt a célt,
hogy a népszerű, ismert és méltán elismert nagy
művészek munkáin túl bemutassa a sokszor a
hétköznapi munka mellett dolgozó tehetséges,
de kevésbé ismert alkotókat is.
Ê P. A.
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Több mint tízezren szórakoztak a kerületi majálisokon

örüljünk együtt
a tavasznak!
Színes tavaszi közösségi esemény lett a Bókay-kerti majális
Jó kedvvel, közösen örülni a
tavasznak, ez a május elseje
lényege – fogalmazott Ughy Attila polgármester május elsején
a Bókay-kertben. A kerületi közösség szép időben, sok programmal ünnepelhetett.
Ma már alig akad olyan ember, aki ne
tudná, hogy a hajdani népszokások
között a májusfa állítása szerelmi jelkép volt: a legény emelte hajnalra annak a lánynak a kertjében, akit feleségül kívánt kérni. Ha azonban jobban
megkapirgáljuk a májusfa néprajzát
– pillantsunk bele például a Néprajzi Lexikon vonatkozó szócikkébe –,
kiderül, hogy az ide köthető szokásrendszer sokkal szerteágazóbb és mélyebb értelmű. A szakirodalom szerint
az Európa-szerte ismert szimbólum a
természet megújulásra utal, de egyes
területeken a vértanú apostolok mártíromságához kötötték. Ez a magyarázata annak, hogy a magyar nyelvterületen akadtak olyan helyek, ahol a
diákok és a tanítók a templomban is
májusfát állítottak.

Egy jelkép
magyarázata
Ezért szerencsés, hogy a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak
köszönhetően a májusfaállítás tavaly
bekerült az önkormányzat Bókaykerti majálisának programjába.
A kerületiek ebben az évben is állítottak májusfát a Bókay-kertben, ráadásul színesítette az eseményt, hogy
csatlakoztak hozzá a Tébláb nemzet-

közi néptáncfesztiváljának macedón
vendégei.
− Az ünnepek legtöbbje eredetileg
a természet változásához, jeles napokhoz, egyes időszakok lezárultához
vagy kezdetéhez kapcsolódott, és szinte mindegyik összefüggésben állt a
paraszti munka ritmusával. A május
elseje is ilyen esemény: annak az ünnepe, hogy a hosszú tél után az emberek először vonulhatnak ki együtt,
közösségben a szabadba. Így van ez
itt, a XVIII. kerületben is. Együtt,
közösen ünnepelhetünk, amihez az
önkormányzat az ünnepség szervezésével járul hozzá, a körülöttem és
mögöttem álló fiatalok pedig a táncukkal, a zenéjükkel, a jókedvükkel.
Nagyon örülök, hogy ma az egész nap
folyamán ezt a közösségi élményt élhetjük meg – fogalmazott Ughy Attila
polgármester a köszöntőbeszédében.
Az együtt ünneplés egyszerű és
természetes öröme hatotta át a majális egész napját, amelyet az időjárás is
támogatott.

Lövések a pincében
A kerületi honlapon olvastam, hogy
nyílt a Bókay-kertben egy pincelőtér.
Apámmal a nyaralónk kertjében
légpuskával sokszor lőttem már
dobozokra, de igazi, profi lőtéren
még sosem voltam. Úgyhogy most
megnézem, ki lehet-e próbálni –
mondta a 19 éves Gellért Attila, aki azt
is elárulta, hogy nem fegyverrajongó,
de a sportlövészetet érdekesnek találja,
így szívesen kipróbálná szervezett
keretek között.

A pincében kialakított lőteret a
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. alakította ki márciusban, és az
üzemeltetését a Lőrinc 2000 SE-re
bízta. A klub, előzetes bejelentkezés
alapján, a hét három napján bárkinek
lehetőséget ad lézeres lövészetre.
Volt tehát, akit az újdonságok vonzottak, de akadt olyan látogató is, aki
a hagyományos szórakozási formát
részesítette előnyben.
− Sohasem hagyom ki a láncos körhintát, ha rendezvény van a Bókayban
– mondta a Havannáról átruccanó
András István. – Két gyereket felneveltem, és tudom, hogy sokat változott
a világ, annyi minden más is van, de
nekem a május elsejéhez hozzátartozik a körhinta. Ezt szoktam meg gyerekkoromban, és amíg bírom, nem is
akarok lemondani róla. A feleségem
szerint meg kellene már komolyodnom.
A majálisozókat a vásári látványosságok mellett rengeteg színpadi
program is várta. A helyi művészeti
csoportok, sportegyesületek mellett
az országos élvonal képviselői, olyan
sztárok jöttek el, mint az Anima
Sound System, a Ladánybene 27 vagy
Péter Szabó Szilvia.
Ê Kerékgyártó György
„A május elseje annak az
ünnepe, hogy a hosszú tél
után az emberek először
vonulhatnak ki együtt, közösségben a szabadba. Így
van ez itt, a XVIII. kerületben is” – fogalmazott Ughy
Attila polgármester.


Nemzetközi hírű lett a Tébláb-fesztivál

Ide hazajárnak
A határon túliak egy
kis közös táncra
Huszonkettedik alkalommal rendezte meg április 30. és május 3.
között nemzetközi néptáncfesztiválját a Tébláb Alapfokú Művészeti
Iskola. A fesztiválon számos kerületi, hazai és határon túli tánccsoport is fellépett.
A Budapestért és Pro Urbe-díjas Tébláb
Alapfokú Művészeti Iskola évtizedek
óta töretlen sikerrel működik a XVIII.
kerületben. A magas színvonalú oktatómunkának köszönhetően már számtalan gyermek és felnőtt tehetett szert
folklórismeretekre, tánctörténeti, néptánc- és népzenei alapismeretekre. Az
iskola célja mégsem a profi táncosok
képzése, hanem az, hogy az emberek
szívébe belopja a néptánc és a népzene
szeretetét.
Az összetartozást ünnepelték a
Tébláb iskola táncosai a határon innen és túlról érkező barátaikkal a Tébláb Táncművészeti Alapítvány által
szervezett XXII. Tébláb Nemzetközi
Néptáncfesztiválon. A négynapos mulatság április 30-án a fesztivál kiemelt
vendégeinek érkezésével, a macedón
táncosok köszöntésével vette kezdetét.
A viszontlátás örömén túl a táncosok
közös városnézéssel töltötték a napot.
Az est folyamán zárult a táncművészeti
alapítvány Családom és a néphagyományok című rajzpályázata, amelyre
számos gyerek küldte el alkotásait. A
kiállítás és a díjátadás a Rózsa Művelődési Házban volt, ahol három kategóriában – óvodás, alsó és felső tagozatos
– értékelte a zsűri a rajzokat. Mint Kis
Ágnes, a fesztivál főszervezője elmondta, örültek, hogy ez a pályázat nemcsak
a téblábos gyermekeket szólította meg,
hanem azokat is, akik nem foglalkoznak
naponta a folklórral, akiket nem érint
ennyire közvetlenül a hagyományőrzés.

Az igazi fesztiválhangulat május elsején
kezdődött, amikor a táncosok májusfaállítással és táncházzal nyitották meg a
Bókay-kerti majálist.
A tánc világnapját a PestszentlőrincPestszentimrén működő, tánccal foglalkozó művészeti csoportok és egyesületek május 2-án közösen ünnepelték a
Rózsa Művelődési Házban. A nyílt órák
keretében az érdeklődők bepillanthattak egy-egy csoport működésébe, a
tánctanítás során pedig megismerkedhettek az eltérő stílusok alaplépéseivel.
A délután folyamán a klasszikustól az
akrobatikuson át a latin táncokig sokféle műfaj szerepelt. Este a táncosok
nagy családja a különböző műfajokat és
kultúrákat egy közös táncházban közelítette egymáshoz.
A fesztivál utolsó napján, május 3-án
csaknem 40 csoport, több mint 800 táncos lépett fel a Bókay-kert Fesztiválszínpadán. A Tébláb szinte összes lőrinci
és kőbányai csoportja mellett kerületi
óvodák és iskolák néptáncos csoportjai,
valamint hazai vendégegyüttesek is szerepeltek. A macedóniai Ilinden Táncegyüttes mellett határon túlról érkezett
a Kincső Táncegyüttes a szlovákiai
Zselízből, valamint a Tálentum Egyesület és a Népkör Táncegyüttes a vajdasági
Szabadkáról. A fesztivál ideje alatt népi
kismesterségek kiállítói és kézművesek várták a látogatókat. A gyermekek
ingyenes foglalkozásokon anyáknapi
ajándékokat is készíthettek.
Ê Csernai Mariann
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Egyre messzebbre jut el a Hofherr-Dutra Emléktársaság rendezvényének híre Kultúra

Gépek és közösség

Családok ünnepeltek együtt a hatodik gépmajálison
Hatodik alkalommal gördültek végig traktorok és veterán haszongépjárművek
Pestszentlőrinc
utcáin. A gépmajális ma már az
egész kerületi közösség szép ünnepe.

Az idén 93 éves Illés András ízig-vérig
műszaki ember: 1950 és 1970 között a
Vörös Csillag Traktorgyár szerelője volt.
A Vöcsi (az ott dolgozók azóta is így nevezik egymás között a gyárat) széthullását már nem kellett látnia. A magyar
ipartörténeti jelentőségű gyár haldoklása éppen 1970-ben kezdődött. A központilag szabályozott hazai piacon mesterségesen tartották alacsonyan egyes
traktortípusok árát, így azok előállítása
veszteséges volt. 1970-től tehát sorra
állították le az egyébként sikeres traktorok gyártását, 1973-ban pedig a Rába
Magyar Vagon- és Gépgyárhoz csatolták a Vöcsit. Ezzel egy több mint százéves történet ért véget, amely 1869-ben
Erlachgassén kezdődött, ahol Hofherr
Mátyás egy angol vállalatnál eltöltött
sikeres évek után saját céget alapított,
1901-ben Kispest és Pestszentlőrinc határában folytatódott, ahol az idősödő
Hofherr új üzemet kezdett építeni, hogy
azt újabb négy és fél évtizednyi siker

után majd Vörös Csillag néven államosítsa a Rákosi-rendszer.
Illés András ennek a nagy ívű történetnek húsz éven át volt részese, és
ez a két évtized egész életét meghatározta. Ma is ide tartozik, az egykori
vöcsisekhez, akikkel együtt érkezett
május elsején az Új Tündérkert Étterem
kertjében megrendezett gépmajálisra,
amelyen, mint a munkagépekhez értők
közösségnek legidősebb tagját, külön
köszöntötték őt. Illés András egy mély
gyökerű, régi és összetartó közösség
megbecsült tagja.

annak a vállalkozó famíliának, amely
gyári termelésével a környék sok-sok
családjának adott kenyeret, miközben
a hazai ipartörténetben meghatározó
termékcsaládot hozott létre.
A
kezdeményezésből
azonban ennél is több lett. Nemcsak a
hofherresek, illetve a jogutódnak
számító Vörös Csillag Traktorgyár
egykori munkatársai találkoznak itt
május első napján, hanem a Csepel
Autógyár műszaki tervezői, dolgozói,
gyűjtők és rajongók is. A gépmajális a
gépkedvelők seregszemléje lett.

A Hofherr
és a Vöcsi

Svédországból
is jöttek

− Ha ez ember visszaemlékezik a régi
május elsejékre, néha egészen fura,
olykor kellemetlen emlékek is eszébe
jutnak a mondvacsinált közösségi eseményekről – mondta a május 1-jén az
Új Tündérkert Étteremben elmondott
beszédében Ughy Attila polgármester.
– Ennek éppen az ellenkezője a gépmajális, amely különleges élménnyel
ajándékozza meg a látogatót. Magam is
nagy örömmel várom évről évre, hogy
újra itt lehessek. Már csak azért is, mert
ez a május elsejei esemény a közösségi
összetartozás érzését adja vissza.
A közösség jelenlétét az is érezheti, aki nem része annak, aki egyszerű
érdeklődőként vesz részt a május eleji
eseményen. Bizony, különleges hagyományt teremtett hat évvel ezelőtt a
Hofherr-Dutra Emléktársaság, amikor
első ízben szervezte meg a gépmajálist. Ezzel – csakúgy, mint az étteremben létrehozott emlékszobával – a kúriaépületet egykor birtokló és a térség
iparának fejlesztésében nagy részt vállaló Hofherr családnak és az általuk
alapított gyárnak kívántak emléket állítani. A tisztelet mindenképpen kijár

A gépmajális híre egyre messzebbre
jut el. A vöcsisekkel régóta barátságot
ápoló szervezetek, például a Csepel
Autógyár hagyományápolóinak köre
már az első rendezvényekre eljött,
hogy közösen ünnepeljen a HofherrDutra Emléktársasággal és baráti
körével, de jöttek gyűjtők Pest környékéről és Pest megye távolabbi településeiről is. Idén több mint 200 kilométerről látogattak ide a bódvaszilasi
Dutra-barátok, sőt Svédország legnagyobb Dutra-gyűjtője is ott volt a vendégek sorában.
Az ünnepi megnyitó után a társaság tagjai, valamint a XVIII. és a XIX.
kerület polgármestere közösen koszorúzta meg Hofherr Mátyás emléktábláját, majd Ughy Attila átadta a XVIII.
kerületi önkormányzat emléklapjait.
Az ünnepélyes gépindítással pedig
megkezdődött a kiállított gépek hagyományos felvonulása a környékbeli
utcákon.
Ê Kerékgyártó György
„A gépmajális a közösségi
összetartozás érzését adja
vissza.”
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Örömzenélés Imrén
az utcazenei
fesztiválon
Az idei majális már április 30-án megkezdődött a kerületben, amikor a pestszentimrei utcazene-fesztiválon helyi amatőr zenekarok
léptek fel. A rockmajálison szívből szólt a dal.

A
pestszentimrei
utcazene-fesztivál – mára rockmajális – ötlete évtizedekkel ezelőtt a zamárdi utcazene-fesztivál mintájára született meg.
– Számomra ez a rendezvény az együttzenélés öröméről szól. Itt mindenki
kötetlenül jól érezheti magát, és a rendezvény nemcsak színesíti a kerület
életét, hanem összehozza a fiatalokat és a környéken előket is – mondta
Perge László, az esemény főszervezője.
A műsor első részében a rockpalánták
próbálhatták ki magukat a színpadon,
majd egy operettbetét csábította táncra
az embereket. Az est során fellépett többek között a Lopakodók, a Rocktones és
a Perge Blues Band nevű zenekar.
A rendezvényt a kerületi önkor-

mányzat támogatta, amely nemcsak a
lebonyolításhoz szükséges eszközöket,
padokat és sátrakat szolgáltatta, hanem
a majális részeként a rászorulóknak
meleg ételt is osztott.
A fesztivál helyszínén egy miniexpót
is rendeztek, ahol a helyi vállalkozók és
mesteremberek mutathatták be termékeiket és szolgáltatásaikat. Perge László
elmondta, ez egy jó lehetőség arra, hogy
a szakemberek személyesen, kötetlen
keretek között ismerjék meg egymást
és mutatkozzanak be a nagyközönség
előtt. Termékeikkel a megújuló energiák felhasználásához, kiemelten a szélés a geotermikus energia hasznosításához adtak gyakorlati tanácsokat.
Ê Csernai
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Az országos akrobatikus rock and roll táncversenynek évek óta a Sportkastély ad otthont

Hangszerkóstoló Vérpezsdítő muskétások

A Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei hangszerbemutatót tartottak az iskola iránt érdeklődő gyerekeknek április 30-án a Rózsa Művelődési Házban.

Mielőtt a gyerekek elkezdenék a hangszeres
zene tanulását, célszerű, hogy megismerjék a
hangszereket. Azt, hogyan néznek ki, hogyan
szólnak, hogyan játszanak rajtuk…
– A Dohnányi Ernő Zeneiskola minden évben bemutatót szervez, hogy az iskolába jelentkező gyerekek könnyebben tudjanak hangszert
választani – mondta Lovik Katalin, a zeneiskola
gordonka-nagybőgő tanszakának vezetője. – A
hangszereket a zeneiskola növendékei szólaltatják meg, sőt rövid műsort is adnak. Sokat jelent
a gyerekeknek, ha egy valamilyen hangszeren
több éve tanuló diákot hallanak játék közben,
és hallhatják, láthatják, hogy erre a szintre is el
lehet jutni.
A bemutató alkalmával a zenészpalánták elsősorban olyan műveket játszanak, amelyeket a
kisebb gyerekek is szívesen fogadnak.
Azoknak a gyereknek, akik nem tudják eldönteni, hogy a sokféle hangszerből melyiket
válasszák, de megvan a képességük a zenéléshez, a zenepedagógusok lehetőséget adnak arra
is, hogy kipróbálják a hangszereket.
A hangszeres felvételi egyik feltétele az, hogy
a gyermek elvégezze az előképzőt, illetve az is
felvételizhet, aki nem járt előkészítőre, de megfelel a követelményeknek. A felvételin a gyerekek hallását, ritmusérzékét, fizikai alkalmasságát vizsgálják a zenepedagógusok.
A hangszerbemutatón Zsók Györgyi, a
Dohnányi zeneiskola szolfézstanára ismertette
a hangszereket. A növendékek eközben többek
között zongorát, vonós és fúvós hangszereket,
valamint harmonikát szólaltattak meg.
Ê-fülep-

Hatlábú
barátaink
A Bókay Árpád Országos Biológiaverseny feladatainak megoldása az idén is
izgalmas kihívás volt a diákoknak.
– Az országos verseny meghirdetésével tisztelgünk iskolánk névadójának emléke előtt, aki
mecénásként, orvos-gyógyszerészként, valamint
a hazai gyógy- és ásványvizek kutatójaként hallatlan eredményeket ért el a magyar tudomány
történetében – mondta megnyitó beszédében
Krakkerné Berki Hajnalka, a Bókay iskola biológiatanára, a verseny szakmai vezetője.
A Bókay Árpád Országos Biológiaversenyt
tizenhat éve hasonló tematika szerint, de mindig megújuló elemekkel, a világháló kínálta
lehetőségek figyelembevételével szervezi meg a
Bókay iskola.
Ebben az évben az első két forduló internetes
környezetben zajlott, érdekes feladatokkal, változatos képi megjelenítéssel, virtuális utazással
a hazai és az idegen tájak élővilágában.
A diákoknak benevezésként minden évben
pályamunkát kell írniuk, meg kell oldaniuk egy
komplex feladatlapot, és kísérletsorozatot is kell
végezniük.
Az 5–6. osztályosokat Hatlábú barátaink
címmel invitálták a szervezők a megmérettetésre, a 7–8. osztályosok pályamunkájának témája
az özönnövények bemutatása volt.
Vajon hogyan kerültek Magyarországra az
özönnövények, és miért káros, ha kiszorítják az
őshonos fajokat? – ezekre az izgalmas kérdésekre kellett választ adniuk a második korcsoportba tartozóknak. A gyerekek ügyesen érveltek,
és bemutatták az érintett fajok hatását a hazai
élővilágra.
A bókays tanulók nem versenyezhetnek, de
minden évben velük tesztelik a feladatokat.
A verseny színvonalát jelzi, hogy a döntő
első tíz helyezettje szinte valamennyi biológia
tagozatos középiskolában felvételi nélkül folytathatja a tanulmányait, vagy előnyben részesül
a felvételi során.
Az idei verseny győztese az első korcsoportban Tusnády Simon (Bornemissza Péter Általános Iskola, Budapest), a másodikban Kocsa
János (Csány-Szendrey Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely) lett.
Ê-fülep-

Országos táncversenyt rendezett a Négy Muskétás SE a Pestszentimrei Sportkastélyban. A versenyzők vérpezsdítő rock and roll produkciókban mérték össze tánctudásukat.

A Négy Muskétás Sporttánc Egyesület 1995-ben
alapított akrobatikus rock and roll versenyklubot,
aminek célja a gyermekek mozgáskészségének
fejlesztésén túl az volt, hogy táncosaik a sporttáncra jellemzően hazai és külföldi versenyeken
egyaránt részt vegyenek.
– Annak idején fiatal táncosként azt gondoltuk, hogy nemcsak néhány páros szeretne akrobatikus rock and rollt táncolni Budapesten, így
született meg a leányformáció ötlete. Igazunk
lett, s Magyarországon elsőként kezdtük el a leányformációs kategória bevezetését az akrobatikus rock and roll világába. Hamarosan a kezdeti
egy tanfolyam helyett a város több pontján indult
meg az oktatás, többek között itt, a XVIII. kerü-

letben. Úttörő munkánk révén a formáció alakítása ma már hatalmas népszerűségnek örvend,
és nemcsak a magyar, hanem a világszövetség
szabályzatában is helyet kapott – mondta Juhász
Péter, az egyesület elnöke, a dél-pesti régió vezetőedzője.
Az egyesület által minden évben megrendezett országos akrobatikus rock and roll táncversenynek évek óta a Sportkastély ad otthont. A
pontszerző versenyen, idén két napon át, április
26-án és 27-én, az utánpótlás lányformációi és a
felnőtt páros kategóriák szerepeltek. A megmérettetésen csaknem 600 táncos lépett fel, akik az
ország több pontjáról érkeztek.
Ê-csernai-

A tornádók szerelmese

A kozmosz titkait, a viharok erejét és a természet rejtélyeit fürkészi zenéjével
Alexsys, aki április 24-én az elektronikus zene másik tehetséges képviselőjével,
Egxyvel lépett színpadra.

Kárpátalja
csodás meséi

Hányatott sorsú, de meseszép vidéket
fedezhettek fel az érdeklődők április
25-én a Polgárok Házában. A kárpátaljai alkotóközösség vendége Popovics
Béla volt.

A Kárpátaljai Írók, Költők és Művészek Magyarországi Alkotóközössége és az Üde Színfolt
Kulturális Egyesület közös célja, hogy az érdeklődők minél mélyebb ismereteket szerezzenek
a határon túli magyar nyelvterületek történelméről, jelenéről és kultúrájáról. Havonta megrendezett estjeiken kárpátaljai költők, írók és
helytörténészek mutatkoznak be és mesélnek
sokszínű hagyományaikról, kulturális örökségükről.
Az áprilisi est előadója Popovics Béla tanár,
helytörténész volt, akit már fiatal korában érdekelt szülővárosának kulturális múltja. Olyannyira, hogy egyetemi disszertációjából végül
könyv született Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó tükrében címmel. Sokszínű előadása egyszerre nyújtott irodalmi, honismereti és
történelmi élményt. Popovics Béla hisz abban,
hogy a Kárpát-medencei magyarságnak eljön
még a felemelkedése, de ez csak egy keresztény
erkölcsi és szellemi megújulással lehetséges.
A vendégeket Ughy Attila polgármester köszöntötte, aki amellett, hogy szót ejtett gazdasági és politikai témákról, saját személyes élményeit is megosztotta a közönséggel, hiszen maga
is szenvedélyesen járja Ukrajnát, illetve Kárpátalját. Az eseményen Kovács Sándor tanár,
Eszeny község szülöttének képeit láthattuk, aki
fáradságot nem kímélve dolgozik azért, hogy
fotóival és előadásaival hiteles képet fessen szülőhazájáról. A műsort a Noszti fiúk elnevezésű
formáció örökzöld slágerei színesítették.
Ê Csernai Mariann

Helytörténet
nem alapfokon

A Honismeret 2014 című fővárosi történelmi tanulmányi versenyen mérték
össze tudásukat a kerületi általános
iskolák
hetedikesei,
nyolcadikosai
és a középiskolások április 11-én a
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumában.

– Tim Samarasék viharvadászatai inspirálták a
Twister /F5/ Tornado című mű megszületését –
avatott be az alkotás folyamatába az elektronikus
zene kiváló hazai képviselője, Alexsys, polgári
nevén Roland Alex. Azt is elmondta, hogy egy
tragikus hír átírta a nagyszabású kompozíciót.
– Tim Samaras világszerte elismert profi meteorológiai kutató és mérnök szakember volt,
aki együttműködött a National Geographic és
Discovery Channel ismeretterjesztő csatornával.
A tornádók kutatásának szentelte az életét, és a
fia, Paul gyakran elkísérte őt, szenvedélyes fotósként gyönyörű képeket és filmeket készített a
viharokról és tornádókról. 2013. május 31-én az
oklahomai El Reno mellett Tim, Paul és a társuk,
Carl Young életét vesztette viharvadászat közben.
A Twister /F5/ hangszerelésének utolsó fázisában tartottam, amikor meghallottam a tragikus
hírt. Ezek után úgy döntöttem, hogy a zenét egy
video-összeállítással kiegészítve méltó megemlékezést készítek a három bátor kutatóról, a viharvadászatról, annak hangulatáról.
Az eset jól jellemzi Alexsys szerteágazó ér-

deklődését: fogékony a természettudományok, a
technológiai kutatások és a műszaki fejlesztések
eredményei iránt, ezek gyakran inspirálják billentyűs hangszerekre komponált műveit.
A szerző-előadó az instrumentális zene elkötelezett híve. Mint elárulta, tudja, hogy nehéz
utat választott, de bízik abban, hogy ez a zenei
felfogás egyszer Magyarországon is csaknem hasonló helyet foglalhat el, mint a nyugati világban.
Eddig öt szerzői lemezt készített, s ezek egy részét
ingyenesen hozzáférhetővé tette saját honlapján. Rendszeresen koncertezik, és a közelmúltban elkezdte egy egyesület szervezését, amely a
hangszeres zene szerzőit és kedvelőit tömöríti, és
amelynek célja koncertek, találkozók, fesztiválok
szervezése.
− Egxyvel egy hangszermustrán találkoztam.
Megtetszett egymás muzsikája, ezért döntöttük el, hogy közös koncertet adunk – mondta
Alexsys.
A két művész a Fészek Klubban mutatta be sikerrel közös projektjét.
Ê K. Gy.

A több mint tízéves múltra visszatekintő verseny eredetileg a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület és a Lőrinci Garabonciás Alapítvány civil
kezdeményezésére indult, az önkormányzat támogatásával. A verseny lelke és motorja kezdetektől Grünvald Mária történelemtanár.
Az idén 15 csapat vett részt a versenyen, amelyet Sántha Gábor Lant és Toll díjas újságíró, az
önkormányzat oktatási, közművelődési, sportés ifjúsági bizottságának tagja nyitott meg.
A honismereti verseny eredménye
Általános iskolák:
1. Lázár Eszter, Dévai Gréta (Ady Endre Általános Iskola) 2. Keszthelyi Gergely, Balog Zoltán
(Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános
Iskola), 3. Papp Kitti, Bogáncs Alexandra (Ady
Endre Általános Iskola)
Középiskolák:
1. Bartos Anett, Kiss Beatrix (Karinthy Frigyes
Gimnázium), 2. Tarraf Viktor, Mikus Bence
(Vörösmarty Mihály Gimnázium), 3. Várnai
Hajnalka, Elek Gulyás Dániel (PestszentlőrincPestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma).
Ê F. E.
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Első alkalommal adja át a Vasvári-díjat a Vasvári Pál Polgári Egyesület
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Mai fejjel nehéz
elképzelni, milyen
volt az az éveken
át tartó állóháború,
amelynek során a
lövészárkokba ásott
ellenséges katonák
néztek szembe egymással. Az idei Vasvári-napok, amelynek
tematikus programját a
szervezők a száz éve
kitört első világháború
emlékének szentelték,
ebbe is bepillantást
nyújt június 6–8. között a Pestszentimrei
Sportkastély melletti
téren.

Milyen volt
az állóháború?
A száz éve kitört első világháborúra is emlékeznek

Kerékgyártó György		
Szép hagyományt teremtett az a
néhány, Pestszentimre közösségi
és kulturális életéért felelősséget
érző helyi közéleti személyiség,
akik 2011-ben megalapították
a Vasvári Pál Polgári Egyesületet. A civil szervezet már a következő nyáron megszervezte
a Vasvári Pál Napokat, amely
rendezvény az alcímével – Toborzófesztivál – is utal arra,
hogy egyik célja az 1848–49-es
hagyományok és szellemiség
őrzése.

A Vasvárikultusz
Az imrei Vasvári-kultusz megteremtése Péntek Lászlónak, az
erdélyi Körösfő alpolgármesterének egy gesztusában gyökerezik. Tulajdonképpen ő fedezte
fel a magyar közéletnek újra
Vasvári Pált. Az 1848 iránt újságíróként, kultúrtörténészként
érdeklődő Péntek László, aki
a Vasvári által vezetett erdélyi
hadjáratot tanulmányozta, úgy
vélte, hogy jó volna, ha végre
Budapesten is szobrot emelnének Vasvári Pálnak. A Fővárosi
Közgyűlés munkájában is részt
vevő Ughy Attila a kezdeményezés mellé állt, ám mivel Budapest 2010 előtti vezetése nem
rezonált kellő érzékenységgel az
ügyre, kerületünk polgármestere segített abban, hogy a Péntek

A honvédség díszegyenruhás felvonulása minden évben látványos program
László által készíttetett Vasvárikopjafa a pestszentimrei református templom kertjében méltó
helyre találjon. Az emlékhely
köré szerveződött nem sokkal
később az egyesület, amely a
Vasvári Pál Napok szervezését, illetve ezáltal Vasvári Pál
személyének a magyar közvéleménnyel való megismertetését
tartja fő feladatának.

Lövészárkot
ásnak
A Vasvári Pál Napok eddigi történetében az eredeti célkitűzéseknek megfelelően az 1848-as
tradíciók ápolása állt a középpontban. Az idei, harmadik év
több szempontból is fordulatot
jelent a rendezvény történetében. Első alkalommal lesz pél-

dául az eredetitől eltérő tematikája a fesztiválnak.
– A hagyományőrző katonai
szervezetek is első világháborús öltözékben jelennek meg, és
első világháborús csatajelenetet
mutatnak be. Építünk továbbá
egy imitált lövészárkot, amel�lyel annak a sok éven át tartó
állóháborúnak a körülményeit
akarjuk bemutatni, amely a vi-

lágháborút jellemezte – magyarázta Tóth Kálmán, az egyesület
elnöke.
Bauer Ferenc önkormányzati
képviselő, az esemény főszervezője, hozzáfűzte:
− Ez azonban nem jelenti azt,
hogy ezzel megszűnik a Vasvári-napok hagyományos, 1848ra emlékező hangulata: az első
világháborús tematika a már

Szabadidő

13

megszokott keretek között jelenik meg.

Vasvári-díj
először
– A tavasz folyamán az ös�szes kárpát-medencei magyar
iskola számára meghirdettük
A hazáért éltek, haltak című
tanulmányi versenyt, amelyre
7–8. osztályos és középiskolás
diákok jelentkezhettek háromfős csoportokban. A verseny két
fő témája az első világháború,
szorosabban az adriai hadszíntér, valamint Vasvári életpályája – mesélte Bauer Ferenc. – A
verseny június 7-én, a fesztivál
főnapján lesz, írásbeli selejtező,
majd szóbeli döntő formájában.
Újdonság az is, hogy a Vasvári-napok idén először három
napon át tart majd. Az első nap
a fiataloké: pénteken 16 órától kerületi amatőr zenekarok,
előadók lépnek színpadra, s az
aznapi programot Radics Gigi
koncertje zárja.
− A második nap a hagyományőrzésé. A korábbiakhoz
képest változás, hogy a szokásos
koszorúzást idén nem a Vasvári-kopjafánál tartjuk, hanem a
pestszentimrei Hősök terén, az
első világháborús emlékműnél, onnan indul a díszmenet a
Sportkastélyhoz – mondta a főszervező.
A szombati napon a hagyományőrzők bemutatói, a kézműves vásár, a gyermek-és családi
programok, gólyalábas bemutató, népzenei koncertek és stand
up comedy előadások mellett
Tóth Gabi koncertje várja az
érdeklődőket. A vasárnap a kerületi iskolásoké: az összes imrei
iskola fellép valamilyen produkcióval, továbbá helyi csapatok,
közösségek mutatkoznak be. A
vasárnapot a Felkai Jam és a Beatrice koncertje zárja.
− Egyetlen színpadi program
sem maradhat el. Rossz idő esetén a PIK és a Sportkastély tudja
befogadni a műsorokat, erre felkészültünk – avatott be Bauer
Ferenc, aki azt is elmondta: idén
először adják át a Vasvári-díjat.
Ezt az egyesület elnökségének
döntése alapján évente két olyan
személy kaphatja, akik a legtöbbet tették a Vasvári-kultusz ápolásáért az elmúlt időszakban.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, csatlakozva a Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz, meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében konyhakertet alakítson ki, és
ott minél több zöldséget, gyümölcsöt termesszen maga és a családja számára.
A részvétel feltételei:
az illető a programhoz önként csatlakozik; rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított | Mini: 10–50 m2 | Normál: 50 m2 felett | Zártkert 1.: zöldség
Zártkert 2.: gyümölcs | Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs) | Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2014. május 15.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Csoportjától kérhető, és ugyanott adható le.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy azok megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotót a balkonról, kertről, mert a képek segítik a bírálók munkáját. Az
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások, a bírálat szempontjai:
A kertben minimum 5-féle konyhakerti növény, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett 3 különböző konyhakerti növény
termesztése folyjon.
A növények szabadon választhatók.
A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége jó legyen. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek
alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata. Külön előny, ha a kert madárbarát, vagyis található benne madáretető, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található
útmutatás alapján.)
Díjazás: kategóriánként első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első
helyezettje jogosult a helyi zsűri külön ajánlása alapján.
Országos díj:
Bronz kisplasztika – Győrffy Sándor Munkácsy- és Magyar Örökség díjas karcagi szobrászművész alkotása
Oklevél – miniszteri aláírással
A díjakat, illetve az okleveleket az ünnepélyes országos eredményhirdetésen Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adja át
Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác-termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal május 19. és augusztus 31. között, előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2014 őszén
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő, kertművelő jelentkezését!
Budapest, 2014. április 						
Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Felhívás
„Szebb, virágosabb kerületünkért”
pályázat
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat pályázatot hirdet a kerület lakosai és civil
szervezetei számára.
Pályázati kategóriák:
1. A legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítása,
tisztasága
2. A családi házak előtti közterület tisztasága, kerti virág
kiültetése
3. A lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való díszítése
4. A legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakítása
5. Az intézmények udvarának virágosítása
A pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatokat a kerületi civil szervezetek és az
önkormányzat vagyongazdálkodási és műszaki irodájának
környezetvédelmi csoportja bírálja el, kategóriánként.
A pályázatok beadásának határideje:
2014. május 12. 12.00 óra
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáiban
(1184 Üllői út 400. vagy 1188 Ady Endre utca 100.).
További információ a környezetvédelmi csoport
munkatársaitól kérhető a 296-1423-as telefonszámon vagy
személyesen az ügyfélfogadási időben.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, és a
megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll
módunkban elfogadni.
Adatlap-kitöltési információk:
Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályázatot
adhat be. Amennyiben egy lépcsőházból több pályázat
érkezik, azt egy pályázatnak tekintjük.
A kisebb (családiház-jellegű) társasházak a 2. kategóriában
nyújthatnak be pályázatot.
Minden kategóriában kérünk vázlatrajzot mellékelni,
valamint kérjük bemutatni a pályázó által végzett egyéb
környezetvédelmi tevékenységet is.
Ezek hiányában, illetve ha az adatlap hiányosan van
kitöltve, nem áll módunkban elfogadni a pályázatot.
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CSATORNA

HÁZI BEKÖTÉS
GARANCIÁVAL
A VÁROSGAZD
ÁTÓL

NYITÁSI AKCIÓ

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

10%

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22 000 Ft + ÁFA áron;
a kivitelezési munkákat 7 200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett,
MOST CSAK 6 500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállaljuk.

Az akció időtartama: 2014. május 5. – 2014. augusztus 31.
Az akcióban való részvétel feltételei:
A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
30 000 Ft készpénz előleg befizetése társaságunk pénztárában
ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

Személyes ügyfélszolgálat:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7.
Telefonszám: 06-30-549-69-22
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8:00-18:00
K-Sz-Cs: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

Tombola, értékes
nyereményekkel!

PÁlYÁZATi felhívÁs
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BérleTére
a projekt18 kft és a városgazda XvIII: kerület nonprofit kft. a XvIII. kerületi
Önkormányzat tulDMGRQiWNpSH]ĘD]DOiEELDNEDQfelsorolt üres helyiségek és
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük
fel.
Baross u 27. fsz. 7. – 19 m² - raktár
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Forgó u 45. – 449 m² - hobbytelek
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - pékség
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - PĦN|UP|V
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda
Havanna u 44. fsz. 1. – 26 m² - kulcsmásoló
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer
Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek
.OOĘ+UV]- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár
Nagybecskerek u 30. 1.– oldal
45 m² - vegyeskereskedés
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda
Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Sina Simon sétány 7. fsz. 69. – 52 m² - iroda
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda
Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár
Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló
Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz
hOOĘL~WIV]– 16 m² - ajándékbolt
hOOĘL~WIV]– 41 m² - autósbolt
hOOĘL~WIV]– 45 m² - nyílászáró bemutató
hOOĘL~WIV]- - 25 m² - raktár
hOOĘL~WIV]– 17 m² - raktár
hOOĘL~W-325 – 2138 m² - területhasználat
hOOĘL~WIV]-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
hOOĘL~WIV]– 18 m² - V|U|]ĘUpV]
hOOĘL~WIV]– 23 m² - UXKDN|OFV|Q]Ę
hOOĘL~Wfsz. 11. – 16 m² - garázs
hOOĘL~WIV]– 16 m² - garázs
hOOĘL~WIV]– 15 m² - garázs
hOOĘL~WIV]– 80 m² - bank
hOOĘL~WSLQFH– 26 m² - raktározás
hOOĘL~WIV]– 19 m² - iroda
hOOĘL~WIV]– 33 m² - iroda
hOOĘL~WIV]– 29 m² - FtPIHVWĘ
hOOĘL~WIV]-8. – 27+11 m² - iroda
hOOĘL~WIV]– 81 m² - autósbolt

hOOĘL~WIV]–
2. oldal 98 m² - szerviz
hOOĘL~WIV]-8. – 21+22 m² - zöldséges
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük
fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla
sétány 16. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 V]iP~V]iPOiUDW|UWpQĘ5.000.-Ft befizetés, vagy
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében D]J\IpOIRJDGyEDQiWYHKHWĘ$
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 19. 9.00 - 16.00 óra
Pályázati eredmény hirdetése:
2014. május 22. 16.00 óra
0HJWHNLQWpVLLGĘSRQWHJ\H]WHWpVH 295-48-01/128 mellék
,QWHUQHWHOpUKHWĘVpJZZZSURMHNWKXwww.vagyon18.hu,
www.varosgazda18.hu

Till-Vill
Italdiszkontok

KétBalogh Kft.
Telekosár ABC
Elixír Patika
Ani 100 Ft.
Autómosó-kozmetika
1184. Bp. Lakatos u.

Városkép p 2014. május 7. XXIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

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

15

Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
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, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9579-533, 06-1-284-92-13
n Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés,
fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 0620/3915982, 607-0722 Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles
e-mail: koczohzolim66@gmail.com
n REDŐNY alumínium - műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! Reluxa, szalagfüggöny,
MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben. INGYENES felmérés
a kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029

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

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

n Minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna,
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62
n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő,
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12 285-34-88 0630-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
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

PÁlYÁZATi
PÁlYÁZATi felhívÁs
felhívÁs
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános SiO\i]DW~WMiQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVUHPHJKLUGHWLD
A Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat

nyilvános SiO\i]DW~WMiQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVUHPHJKLUGHWLD
m minimális
Budapest hrsz:
XVIII., terület:
Deák Ferenc
u. 9-11. vételára:
sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat
2

144958/1
144958/2
144958/3
hrsz:
144958/4

512
506
501 m2
terület:
589

10.240.000 Ft+ÁFA
10.120.000 Ft+ÁFA
10.020.000
minimális Ft+ÁFA
vételára:
11.780.000 Ft+ÁFA

144958/1 512 10.240.000 Ft+ÁFA
144958/2 506 10.120.000 Ft+ÁFA
A pályázat benyújtásának
helye: városgazda
XvIII. került nonprofit zrt. titkárság (1181
144958/3 501
10.020.000 Ft+ÁFA
%XGDSHVWhOOĘL~W,,HP)
144958/4 589 11.780.000 Ft+ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28-án 12 00 óra.

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap iWYHKHWĘ: 2014. május 07-én 800-tól
2014.
május benyújtásának
28-án 12 00 óráighatárideje: 2014. május 28-án 12 00 óra.
A pályázat
Az átvétel helye: városgazda XvIII. kerület nonprofit zrt. vagyongazdálkodási divízió
irodájában (1181 Budapest, kondor Béla stny. 16. szám alatti irodaépületben az 5. sz.
irodában).
A pályázat benyújtásának helye: városgazda XvIII. került nonprofit zrt. titkárság (1181
ÜgyfélfogadásL LGĘEHQ: KpWIĘ: 8.00-17.15-ig, szerda: 8.00-16.30-ig, péntek: 8.00-15.00-ig.
%XGDSHVWhOOĘL~W,,HP)
eUGHNOĘGQLOHKHW: 290-3165, 295-4801/124 mellék.
A pályázat ERQWiVN|]MHJ\]ĘMHOHQOpWpEHQ: 2014. május 29-én 10 00 óra.

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap iWYHKHWĘ: 2014. május 07-én 800-tól
A2014.
bontás
helye:
május
28-ánvárosgazda
12 00 óráigXvIII. került nonprofit zrt. titkárság (%XGDSHVWhOOĘL~W
423. II. em. 1.)
Az átvétel helye: városgazda XvIII. kerület nonprofit zrt. vagyongazdálkodási divízió
Airodájában
nyilvános(1181
pályázati
eljárás
részletes
szabályait,
valamint
az ajánlattétel aztartalmi
Budapest,
kondor
Béla stny.
16. szám
alatti irodaépületben
5. sz.
követelményeit
és
a
formanyomtatványokat
a
Pályázati
dokumentáció
tartalmazza.
irodában).
ÜgyfélfogadásL LGĘEHQ: KpWIĘ: 8.00-17.15-ig, szerda: 8.00-16.30-ig, péntek: 8.00-15.00-ig.
eUGHNOĘGQLOHKHW: 290-3165, 295-4801/124 mellék.

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

A pályázat ERQWiVN|]MHJ\]ĘMHOHQOpWpEHQ: 2014. május 29-én 10 00 óra.

n Ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését,
külső-belső szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–
Betonozást, Festést-Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét
bármely napján. 20% - kedvezménnyel! Tel: 06-20-396-06-93

A bontás helye: városgazda XvIII. került nonprofit zrt. titkárság (%XGDSHVWhOOĘL~W
423. II. em. 1.)

n METSZÉS, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS,
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 0620-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi
követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás,
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül!
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n INGATLAN FELÚJÍTÁS! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS,
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁSSZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021
n VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE,
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

KÖNYV
n Könyveket könyvtárakat vásárolunk. Nagyobb mennyiségnél ingyenes
kiszállással. Azonnali készpénzfizetéssel. Pestszentlőrinci Antikvárium. Üllői út 451.
Menyhárd Máté, 0620-594-3221, 0620-576-6315

ÁLLÁS/MUNKALEHETŐSÉG
n KARBANTARTÓI ÁLLÁS. Mechanikai, lakatos vagy műszaki

(gépkezelő) ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk
a XVIII. kerületbe heti kb. 1-1,5 napos munkára. Épület
karbantartás, gépáruházi bemutatótermi tevékenységek, egyszerű
gépösszeszerelések, stb. Önéletrajzát a 1181 Bp. Besence u. 14. címre
vagy az info@paliszander.hu e-mail címre várjuk.

n Kötetlen munka többlet jövedelem AVON termékek forgalmazásához

munkatársakat keresek /Kismamák diákok nyugdíjasok jelentkezését
is várom/ Jelentkezést Pest megye területéről várok. Leindler Joli
06-30-9773-618, e-mail: leindler.joli@gmail.com

INGATLAN/ELADÓ-KIADÓ
n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában.

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

n Eladó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy
280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 65 millió Ft. Tel.:
0630-900-3913
n XVIII. Eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is
köszönöm. T.: 06-20-3974-055
n PESTLŐRINC TINÓDI utcában 130 m2-es ház, 643 m2-es telken eladó. Irányár:
24.500.000Ft., Telefon: 0630-457-0350
n Bp. XVIII. ker. Bokaytelepen eladó 120 m2-es 3 szobás családiház, 24 m2-es
melléképület, 550 m2-es telken. Irányár: 27.9MFt., Tel.: 1-292-0829

Hirdessen
lapunkban!

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

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
DN|YHWNH]ĘSR]tFLyba keres munkatársakat:
.ė0ĥ9(6
kĘPĦYHV YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘPXQNDWiUVDWNHUHVQN
megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, végzettséget igazoló bizonyítvány
megléte alapfeltétel. 0pO\pStWpVLWHUOHWHQV]HU]HWWWDSDV]WDODWHOĘQ\GHQHPIHOWpWHO
kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”.ĘPĦYHV”
1(+e=*e3.(=(/ė
1HKp]JpSNH]HOĘSR]tFLyUDNHUHVünk munkavállalókat.
megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a
QHKp]JpSNH]HOĘL2.--s végzettség megléte alapelvárás.
kérjük, hogy az e-PDLOWiUJ\iEDQWQWHVVpNIHO´1HKp]JpSNH]HOĘ´
GIPSZKARTON-6=(5(/ė
6]iUD]pStWĘ JLSV]NDUWRQ-V]HUHOĘ PXQNDN|UEHNHUHVQNNROOpJiNDW
0HJEt]KDWyViJMyFVDSDWPXQNDSRQWRVPXQNDYpJ]pVYDODPLQWDV]iUD]pStWĘ JLSV]NDUWRQV]HUHOĘ WDSDV]WDODWDODSIHOWpWHO
kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”gipszkarton-V]HUHOĘ´
Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az aláEELHOpUKHWĘVpJHNHQ
E-mail: allas@varosgazda18.hu
postacím: városgazda XvIII. kerület nonprofit zrt.
%XGDSHVWhOOĘL~W
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Egyház

Hívek százait várják a Szent László-plébániatemplomba

�

Nyolcadik alkalommal rendezik
meg május 17-én
a Budapestet körülölelő Élő rózsafüzér
zarándoklatot. A nap
során kilenc zarándoklat lesz egy időben, s
ebből kettő a Havanna-lakótelepen fejeződik be, a plébániatemplomban tartandó
szentmisével.

Amikor kinyílnak a lelkek
Két szakasza is lesz a kerületben az Élő rózsafüzér zarándoklatnak

Pál-templomig mennek. Innen
Rákoshegyre, a Lisieux-i Szent
Teréz-templomhoz zarándokolnak, majd Pestszentlőrincre, az
Erzsébettelepi Szent Erzsébettemplomhoz érkeznek. Innen a
Miklóstelepi Szent József-templom felé visz az útjuk. A Mária
Szeplőtelen Szíve-templom érintése után érkezik meg a zarándokok csapata a Havannára, a
19 órakor kezdődő szentmisére.
E szakasz hossza mintegy 16
kilométer. A szervező Urbán
János.

Róth Ferenc			
Arról, hogy a résztvevőknek, a
szervezőknek mekkora élményt
jelent egy-egy szakasz megtétele,
a legszebb szavakat Tordai Éva,
a 7. szakasz vezetőhelyettese
mondta a legutóbbi számunkban közölt beszélgetésben. Nem
volt hosszú, nem volt kacifántos
a mondata, ám minden benne
volt, ami a lélekből jöhet: „Jézus és Szűz Mária munkatársai
leszünk.”
Ez a néhány szó igen plasztikusan jelzi, hogy milyen emelkedettséggel és örömmel készülnek oly sokan a sorrendben
nyolcadik Rózsafüzér zarándoklatra, amely lassacskán oly
biztos helyet kap a kerületi (és
nem csak a kerületi) hívek szívében, lelkében és programjában,
mint az igazán nagy keresztény
ünnepek.
De nézzük, merre teszik meg
a lépéseket a zarándokok, mely
útvonalat és mely templomokat
érintik, mielőtt megérkeznének
az esti ünnepi szentmise helyszínére.

Soroksárról
a Havannára
A 7. szakasz résztvevői korán
kelnek: 7.30-kor indulnak a
soroksári Nagyboldogasszonyfőplébániatemplomtól,
majd
Sorosksár-Újtelepen keresztül
érkeznek meg a Fatimai Szűzanya-templomhoz. Ezután, a
tervek szerint, 12.15-re érnek
Pestszentimrére, a plébániatemplomhoz, ahol rövid pihenő meg
egy kis frissítő és harapnivaló

Mariazell,
Csíksomlyó
Nem mindenki tudja,
hogy a Budapesten és
környékén tartott Élő
rózsafüzér zarándoklat
része a Mária-útnak,
amelynek az indulópontja az ausztriai Mariazell,
végcélja pedig az erdélyi Csíksomlyó. A két
település közötti 1400
kilométert 60 nap alatt
teszik meg a zarándokok. Az Élő rózsafüzér
történetéhez tartozik az
is, hogy az első magyarországi zarándoklat
2007. május 13-án volt,
pontosan 90 évvel az
első fatimai Mária-jelenés után.


A Budapestet körbeölelő zarándoklat során Rákoskeresztúrról és Soroksárról is a kerületünkbe jönnek a hívek

vár rájuk. Innen a szemeretelepi
Szent István király-templomhoz
vezet a hívek útja, ezt követően
pedig a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom az úti cél,
ahonnan már viszonylag rövid
távolság áll a zarándokok előtt
a Havanna-lakótelepi Szent

László-templomig. Ott 19 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Horváth Zoltán
István, a terézvárosi plébániatemplom plébánosa celebrál
a fáradt lábú zarándokoknak.
A szakasz hossza körülbelül 17 kilométer. A szervezők:

Bernáth Mária, Tordai Éva és
Takács Henrik, akinek a csapata a pestszentimrei plébániától
gitáros zenekíséretet biztosít. A
fiatalok az alkalomhoz illő egyházi énekekkel igyekeznek közel
férkőzni a hívek amúgy is nyitott lelkéhez.

16 kilométer,
hét templom

A kerületet érintő másik szakasz
a 8. Ennek résztvevői 9 órakor
indulnak Rákoskeresztúrról, a
Szent Kereszt-templomtól, ahonnan először a madárdombi Szent

GITÁROZNI
VÁGYÓKNAK
Találkozás: 9.15kor Pestszentimrén
(Nemes utca 17. plébánia). Délelőtt daltanulás,
majd délután a gitáros-ifi szakaszon közös
zenélés.


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A katolikus
egyház új szentjei
Április 27-én vasárnap Rómában, a Szent Péter-bazilika előtti téren avatták szentté XXIII. János és II. János Pál pápát. A szertartást Ferenc pápa vezette, de
összesen 150 bíboros és 700 püspök koncelebrálta a
szentmisét.

Emléktábla a kápolna
bejárata mellett
Mindszenty méltó helyre, a Szent Lőrinc iskolába „költözött”
Mindszenty József-emléktáblát ajándékozott Nádasdi Mihály szobrászművész a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolának. A reliefet ünnepség
keretében Szili András, a Pestszentlőrinci Római Katolikus Főplébánia
káplánja szentelte fel április 14-én.

A rómaiak és a külföldi zarándokok százezrei előtt tartott
szentmise során bemutatták
és az oltárhoz vitték XXIII.
János és II. János Pál ereklyetartóit. Angelo Amato bíboros,
a szentté avatási kongregáció
prefektusa a pápa elé járult, és
egymás után háromszor kérte
Boldog XXIII. János és Boldog
II. János Pál szentté avatását.
Az egyházfő minden egyes
kérelemre válaszolt, a harmadszori kérelem után pedig
elmondta a szentté avatás ünnepélyes formuláját, amellyel
kiterjesztette az új szentek tiszteletét az egész világegyházra.
A szentté avatási rítust követően Ferenc pápa ezt mond-

ta: „Az új szentek a XX. század
papjai, püspökei és pápái voltak. Ismerték a század tragédiáit, de nem hagyták, hogy
azok maguk alá gyűrjék őket,
erősebb volt bennük Isten, a
hit az ember megváltójában
és a történelem urában, Jézus
Krisztusban. Erősebb volt bennük Isten irgalmassága.”
A szentté avatásra több
mint 90 hivatalos delegáció
érkezett Rómába. A szertartáson hazánkat hivatalosan Áder
János államfő és Semjén Zsolt
kormányfőhelyettes képviselte, magánemberként pedig ott
volt Orbán Viktor miniszterelnök is.
Ê R. F.

– Nem a sokaktól ismert patetikus módon akartam ábrázolni a tragikus sorsú
Mindszenty József vértanút, bíborost, hanem a megpróbáltatásait felvállaló emberként kívántam láttatni, aki a tartásával
mindannyiunknak példát mutat még ma is
– mondta az ünnepségen Nádasdi Mihály, a
Fehéren Feketén Galéria tulajdonosa.
A művész korábban készített két
Mindszenty-reliefet, amelyekből az egyiket
az önkormányzatnak, a másikat egy vidéki
településnek ajándékozta. Mivel Nádasdi
Mihály jó kapcsolatot ápol Szarvas Attilával,
a Szent Lőrinc iskola igazgatóhelyettesével,
úgy gondolta, hogy ezt az intézményt is megajándékozza egy Mindszenty-emléktáblával.
A főpap keretbe foglalt életrajzát Frömmel
Gyula festőművész állította össze.
A szobrász elmondta, hogy ez a gesztus
a szívéből jött, mert egyrészt a kerületünk
katolikus iskolájáról van szó, másrészt azt
szeretné, hogy minél több diák ismerkedjen
meg a tragikus sorsú Mindszenty életútjával.
Szarvas Attilától megtudhattuk, hogy
az iskola diákjaiban milyen gondolatokat
ébresztett az emléktábla. Íme, néhány közülük: „Fantasztikus élmény volt megnézni
ezt a csodálatos művet. Mindszenty József

igazán példás életet élt”… „Felemelő érzés
naponta elsétálni mellette. Akárhányszor
rápillantok az emléktáblára, arra gondolok,
hogy mennyit szenvedhetett a bíboros” …
„Különlegessége a műnek, hogy az alkotó
lánya is az iskolánk tanulója volt”… „A tanév végén elballagok a Szent Lőrinc iskolából,
de ha majd vissza-visszajövök, jó lesz újra
látni”.
Ê Fülep

   A bíboros stációi
Mindszenty József Csehmindszenten született 1892. március 29-én. Esztergom érseke, a
magyar katolikus egyház egyik
legnagyobb alakja. Mentette a
meggyőződésük vagy a származásuk miatt üldözötteket, szót
emelt a Dunántúl hadszíntérré
változtatása ellen, ezért 1944
őszén a nyilasok elhurcolták.
Szemben állt a kommunista
politikával, ragaszkodott az
egyház társadalmi szerepének
megőrzéséhez. 1948 karácsonyán
letartóztatták, a következő évben
életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, majd házi őrizetbe
került. Az 1956-os forradalom
idején – a kiszabadítását követően –, november 3-án rádióbeszédben szólt a nemzethez. Másnap, a szovjet támadás hírére, az
Egyesült Államok nagykövetségére menekült, ahol menedékjogot
kapott. Mindszentyt 1962-ben –
távollétében – 1956-os szerepéért
elítélték. 1971. szeptember 28-án
elhagyhatta az amerikai követséget. Az utolsó éveit Bécsben
töltötte, ott halt meg 1975. május
6-án. Mariazellben temették el,
majd 1991-ben az esztergomi
bazilikában helyezték el a hamvait.
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Várostörténeti séta a Bókayak nyomában

Programok
Polgármesteri hivatal

Üllői út 400.

Nyugdíjasok Akadémiája
Május 10. 9 óra: Dr. Soós
Andrea Klára – A személyes
adatok védelme
Május 17. 9 óra: Molnár Beáta
– Az idősek és a generációk
közötti szolidaritás európai éve
– jó példák, jó gyakorlatok
Az előadásokat a polgármesteri hivatal tanácstermében
tartják, és utána az elhangzottakhoz kapcsolódóan kötetlen
beszélgetésre is lehetőség
lesz. Az előadásokon való
részvétel a nyugdíjasoknak
ingyenes!
Kérjük, tájékoztassa a környezetében élő nyugdíjas társait
is az érdekes témájú előadásokról, hogy minél többen
jöjjenek el azokra!
Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 2912896
www.rozsamh.hu
Jógatanfolyam, gerinctorna,
baba-mama játszóház és
személyiségfejlesztő drámacsoport is működik a Rózsa
Művelődési Házban. A részletekről az elérhetőségeinken
lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási
idejében az itt található Ticket
Expressz-jegyirodában jegyek
válthatók koncertekre, kiállításokra és színházi előadásokra. Terembérlési lehetőség
esküvőkre, összejövetelekre
előzetes egyeztetés alapján.
Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 9 órától 19 óráig,
hétvégén a rendezvényekhez
igazodva.
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C

Telefon: 297-3018
Május 11. 10 óra: ECDStáncverseny
Május 16–17–18. 10 óra:
Táncverseny a Magyar Látványtánc Szövetség szervezésében
Lőrinci Sportcsarnok

Thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Május 9. 18 óra: PLERBudapest–Cegléd NB I-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Május 11. 10 óra: Erima leány
kézilabdatorna
Május 23. 18 óra: PLERBudapest–Vác NB I-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkőzés a
rájászásban
Lőrinci Nagykönyvtár

Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 8. 17 óra: A zöldségfélék gyógyhatása az újabb
kutatások ismeretében – gazdaságos rákmegelőzés. Tóth
Gábor okleveles élelmiszeripari mérnök és táplálkozáskutató előadása.
Május 15. 17 óra: Izgő-mozgó
klub
Május 17. 11 óra: Társasjátékklub
Május 20. 14 óra: a Szent
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas
Klub összejövetele
Május 20. 15 óra: Kultúrkör
– Afrika. Ismeretterjesztő és
kulturális előadás az afrikai
életről, kultúráról. Előadó:
France Mutombo Tshimuanga,
az Afrikáért Alapítvány elnöke
Május 21. 17 óra:
KézműveSzerda
Május 22. 17 óra: A gondolkodás hatása lényünk
különböző területeire. Előadó:
Sonnleitner Károly életmódtanácsadó.
A Galéria 18 kiállítóteremben
Lőrincz Zsóka fotókiállítása
látható.

62 éven felüli olvasóink ingyen
internetezhetnek a könyvtárban!
Pestszentimrei
Könyvtár

Nagykőrösi út 56.

Telefon: 291-2392
Május 8. 15 óra: Játékklub
időseknek. Legyen a vendégünk egy kávéra vagy teára és
egy jó beszélgetésre!
Május 9. 13 óra: Társasjáték
klub
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 10. 8 óra: Baba-mama
holmik börzéje
Május 10. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Május 10. 19 óra: Egy őrült
naplója – monodráma a
Figurák színjátszó társulat
előadásában
Május 10. 10 óra: Véradás a
Magyar Vöröskereszt szervezésében
Május 11. 10 óra: Ludas
Matyi – mesejáték a Korhinta
társulat előadásában
Május 11. 10 óra: Test-lélekszellem – öngyógyító meditációs gyakorlatot tart Vlagyimir
Linnyik bioenergetikus
Május 11. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Május 15. 10 óra: SOFI-gála
Május 15. 18 óra: Zenei stílusok egy este – három zenekar
koncertje
Május 17. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Május 17. 15 óra: Jön már,
jön a nyár… – nótadélután a
Fráter Loránd Nótakör rendezésében
Május 18. 15 óra: Öbölből
vödörbe – színházi előadás,
főszerepben Nyertes Zsuzsa
és Heller Tamás
Május 19. 15 óra: Kerületi
diákolimpikonok köszöntése és
díjátadó ünnepség
Május 20. 14 óra: Aranygála
alsó tagozatosok részére
Május 20. 18 óra: A Biblia
igazi világa – Pais István professzor előadás-sorozatának
12. része: Bibliai gondolatok,
aforizmák a társadalomról, a
vallásról, emberi önmagunkról,
a családról, az életről és a
halálról
Május 21. 14 óra: Aranygála
felső tagozatosok részére
Május 21. 18 óra: Zumba
Nikivel
Május 22. 14 óra: Fehér
asztalnál – a NYÉVE összejövetele
Május 24. 9 óra: Foltvarró nap – ünnepség és
kiállításmegnyitó
Május 24. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás.
Május 25. 10 óra: Test-lélekszellem – öngyógyító meditációs gyakorlatot tart Vlagyimir
Linnyik bioenergetikus
Május 25. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól
ingyenes jogi tanácsadás a
Kondor Béla Közösségi Házban. Minden vasárnap 8.30kor ingyenes jóga, 10 órakor
pedig ingyenes önvédelmi
oktatás felnőtteknek.
Városháza Díszterem

Városház utca 16.

Május 9. 17 óra: A magyarság
ősi felfogása az élet értelméről – könyv- és CD-bemutató
Dibácziné Ambrus Enikő
szervezésében
Május 13. 18 óra: Tavaszi
énekkari hangverseny a
Brassó Utcai Általános Iskola
szervezésében

Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
muzeum18ker.hu
gyujtemeny@pihgy.hu,
pihgymuzeum18@gmail.com
Május 17–18-án szeretettel
várunk minden érdeklődőt a
Múzeumok Majálisán a Nemzeti Múzeum kertjében, ahol
intézményünk is jelen lesz.
Május 23-án az Angyalkert
rendezvényre várjuk a kerületi
gyerekeket és felnőtteket a
Bókay-kertben.
Állandó kiállítás: Pusztától a
parkvárosig. A XVIII. kerület
története.
A 20 kerületi híres emberhez
interaktív képes térképalkalmazást készítettünk, amelyen
a hírességekhez kapcsolódó
elnevezéseket, épületeket,
szobrokat talál az érdeklődő.
Az alkalmazás a honlapunkon
érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a
Facebookon! Folyamatosan
értesülhet a programjainkról,
rendszeresen megosztunk képeket, videókat, helytörténeti
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9
és 14 óra között.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Május 14. 16 óra: Receptcsere
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-316-9885
Vizek és kövek – különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből. A részletekről
honlapunkon (muzeum18ker.
hu) tájékozódhatnak.
Tablókiállítás a városrész
kiemelkedő helytörténészeinek
emlékére: 100 éve született
Tomory Lajos; In memoriam
Tekes Sándorné, Zsebők
Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14–18 óra között.
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 9.: Barangoló klub
Május 9. 13.30: Nyugdíjas
nótadélután. A részvétel
ingyenes.
Május 10. 15 óra: Nosztalgia
táncklub a Magic Duóval.
Belépőjegy: 500 Ft.
Május 13. 18 óra: Tudatos életmód klub. Téma:
meridiántorna. Előadó:
Winterfield Renáta. Részvételi
díj: 400 Ft.
Május 16. 16.30: Családi
táncház és népi játszóház. Belépőjegy gyermekeknek 500
Ft, felnőtteknek 800 Ft. A
rendezvény helyszíne: Szenczi
Molnár Albert Református
Általános Iskola.
Május 17.: Egész napos
megnyitó ünnepség. 18 órakor
a megújult PIK Házat átadja
Kucsák László országgyűlési
képviselő.
Május 23.: Barangoló klub
Május 24. 10 óra: Kreatív

kézműves klub gyermekeknek.
Részvételi díj: 200 Ft + a
felhasznált anyag.
Május 24. 15 óra: Nosztalgia
táncklub a Magic Duóval.
Belépőjegy: 500 Ft.
Kéthetente keddenként 18
órától Tudatos életmód klub.
Május 15-én és 21-én 17
órától kreatív kézműves foglalkozás felnőtteknek.
A Baba-dúdoló és a Maszatkuckó foglalkozások ismét a
PIK Házban vannak. Érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.
Tanfolyamainkra (baba-mama
jóga, kismamajóga, hip-hop,
kosárfonó, kung-fu és etnobic)
a PIK Ház elérhetőségein
várjuk az érdeklődők jelentkezését.
Polgárok Háza

Üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: szerdán 9–14 óra között.
Jobbik-iroda

Üllői út 489.

Május 8. 18 óra: Nemzeti
estek. Meghívott vendég:
Kovács Béla, a Jobbik európai
parlamenti képviselője. Tervezett téma: Miért fontos, hogy
a Jobbik ott legyen Brüsszelben?
Bal 18

Üllői út 337.

Május 13. 17.30: Kibeszélő.
Vendég: Somogyi Zoltán
politológus, az ATV műsorvezetője.
Tervezett témák: Az új választási rendszer 2/3-os eredménye és a valóság –Valóban
csak színház lesz a Parlament
ülésterme? – Hogyan folytassa a baloldal? – Kunhalmi
Ágnes és Pestszentlőrinc
választási eredménye a
fókuszban – Kik az európai
választások jelöltjei, mit
képviselnek?
Házigazda: Kunhalmi Ágnes
országgyűlési képviselő, az
MSZP elnökségének tagja.
Moderátor: Dési János.

Véradás
a Kondorban!

A vér életet menthet!
Május 10-én, szombaton
10 órakor véradás lesz a
Kondor Béla Közösségi
Házban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett
véradásra minden régi és
új véradót nagy szeretettel
várnak.

Tengerparti
álomotthon

A történet szereplője egy
kedves házaspár. Mókus és
Csibili nem gazdag, de nem
is szegény – klasszikus
átlagemberek. Ők is – mint
akárki más – álmodoznak,
a térképre böknek, és hipphopp, képzeletben máris ott
vannak álmaik otthonában.
Az álom megvalósításához
csupán a pénz hiányzik. Egy
szép napon Mókus azzal
állít be, hogy új életet kezdenek, mert tulajdonosok
lettek. Nyomban elindulnak,
hogy elfoglalják álmaik
birtokát a tengerparton! De
addig? Nos, ne lepődjenek
meg, a történet a végén
kezdődik, s aztán majd
minden kiderül.
Öbölből vödörbe – komédia
két részben. A Budaörsi
Játékszín kerületi vendégjátéka Nyertes Zsuzsa és
Heller Tamás főszereplésével. Rendező: Éless Béla.
Időpont és helyszín: május
18. (vasárnap), 15 óra,
Kondor Béla Közösségi Ház.
Belépőjegy: 1500 Ft, diák/
nyugdíjas: 1000 Ft.

Programajánló
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Sétával
folytatódik
a majális
Rendhagyó várostörténeti sétán vehetnek részt a kerület múltja iránt érdeklődők: ezúttal a belvárosban, az
Urbitális Majális keretében.
Fordulóponthoz ért a várostörténeti séták több éve tartó eseménysorozata. A kezdeményezés Kardos Gábor önkormányzati képviselőtől, a Települési Értéktár Bizottság elnökétől és Heilauf Zsuzsanna történésztől, a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjétől ered, akik tavasszal az Urbitális Majális,
ősszel pedig a Kulturális Örökség Napjainak keretében szervezik
meg a XVIII. kerület épített és kulturális értékeit bemutató közösségi eseményt.
A Pestszentőrinc felemelkedésében jelentős szerepet vállaló
Herrich–Bókay család az 1860-as évektől használta a mai pestszentlőrinci Bókay-kert területén azt a birtokot, amely a népes Bókay
család nyaralójából és pihenőkertjéből előbb úttörőközpont lett,
majd a mai Bókay-kert alakult ki belőle.
– Május 31-én a megszokott várostörténeti sétánkat tesszük meg,
de új helyszínen: Budapest belvárosában keressük fel azokat a helyszíneket, amelyek a Bókayakhoz köthetők – magyarázta Kardos
Gábor. – A Semmelweis utcától a Kiskörúton, a Baross és a Mária
utcán át a klinikanegyedig sétálunk, ahol dr. Tóth-Heyn Péter igazgatóhelyettes mint szervező tart majd klinikatörténeti ismertetőt. A
séta a Semmelweis és a Kossuth Lajos utca sarkától indul 15 órakor.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ê K. Gy.

Kerékpáros
teljesítménytúra
Második alkalommal vehetnek részt a vállalkozó kedvű
kerékpárosok a Pestszentlőrinci kör elnevezésű teljesítménytúrán. A május 25-i rendezvényen három távot
lehet teljesíteni, így a két hosszabb táv közül választó
edzettebb bringások mellett az idősebbek, a gyerekek
és a hétköznapokon ritkábban kerékpározók is könnyedén teljesíthetik a 11 km-es rövid távot.
– A tavaly megkezdett hagyományt folytatva, idén több száz résztvevőt várunk a túrára, amelyet szeretnénk a jövőben is minden tavasszal megismételni – mondta Kőszegi János, a túra egyik szervezője, önkormányzati képviselő.
A résztvevők 74, 55, illetve 11 km-en indulhatnak. A túra a Május 1. térről indul, és ide is érkeznek vissza a résztvevők.
– Akik személygépkocsival érkeznek, könnyen leparkolhatnak a
Május 1. téren és a környező utcákban. Csomagokra tudunk vigyázni, és mivel a cél is itt van, nem kell sok mindent vinni a túrára –
mondta Ladoniczky Ferenc a túra másik szervezője.
Minden résztvevő leírást kap a teljesítendő útvonalról, a vis�szaérkezés után pedig emléklapot és pólót a teljesített túráról. Két
ellenőrző ponton csokoládé, szőlőcukor, banán és ital várja a résztvevőket. A 66 km-es távon az egyik frissítő állomás Ócsán lesz. A
pihenés után Üllő, Gyömrő, Maglód és Ecser települések érintésével
jutnak el Vecsésre. Innen már kerékpárút vezet a Május 1. téri célállomáshoz. A szintidő 8 óra.
A középtáv (55 km) útvonala: Pestszentlőrinc–Ócsa–
Pestszentlőrinc.
A legrövidebb táv a kerület főbb pontjait érintve ( Hősök tere–
Bókay-kert–Péterhalmi erdő) vezet vissza a Május 1. térre
A túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
janoskoszegi@t-online.hu e-mail címen. A túra nevezési díja 800
Ft. További részletek a www.4seasonsiikola.hu honlapon érhetők el.

PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
1188 Budapest Vasút u. 48.
t e l : 2 9 1 - 9 2 0 2 w w w. p i k h a z . h u
facebook.com/pikhaz

MEGNYITÓÜNNEPSÉG
Május 17-én

10:00 BORS NÉNI SZÜLETÉSNAPJA - Mesejáték
(a Metamor f Színház előadásában)
Napközben: ARCFESTÉS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

15:00 Bemutatkoznak a PIK működő és induló
művészeti csoportjai, közösségei
18:00 A ház ünnepélyes átadása és ZENEBONA:
A Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjaiból alakult
vonósnégyes komolyzenei koncertje

Napközben minden program INGYENES!
BELÉPŐJEGY az esti koncertre: 500Ft
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Döntetlennel zárult az örök ellenfelek derbije, a SZAC–PSK összecsapás

Egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte meg a rájátszást a PLER

Viharos derbi,
gól nélkül

A szeles idő többször is megtréfálta a játékosokat

�

A BLSZ-bajnokság tavaszi szezonjának
sorsolásakor kiderült, hogy a kerületi derbit, a SZAC–PSK összecsapást
nagyszombaton tartják, így az is kérdésként
vetődött fel, hogy „kit szeret” majd a nyuszi.
A meccs után kiderült, hogy teljes mértékben egyik csapatot sem, mert a mérkőzés
gól nélküli döntetlent hozott, így egyik fél sem
lehetett maradéktalanul elégedett.

A tabellára meg az elmúlt hetek
eredményeire nézve látható volt,
hogy a kerületi focicsapatok nincsenek igazán topon. A lőrinci
gárda a mezőny végén kullog, a
15., és ott lebeg a feje fölött a kiesés réme. Az imrei csapatnak
ilyen gondjai nincsenek, belesimul
a középmezőnybe. Ennek jegyében aztán „sima” meccsnek ígérkezett a húsvétszombati, s valóban
az is volt, néhány intermezzót leszámítva.
A rangadó előtti két forduló a
PSK-nak sikerült jobban, ők négy
ponttal gazdagodtak az Újbudát
legyőzve, a BÜSKE együttesével pedig ikszelve. A lőrincieknek csak egy pont jutott, amit a
BÜSKE ellen szereztek, a KISE-től
3-1-re kikaptak.

„Tisztességes”
edzők
Maráczy János, a SZAC vezetőedzője mindettől függetlenül optimistán várta a találkozót, ahogy
az egy felelős szakemberhez illik.

– A rossz után a jónak kell
következnie, mert a gyenge
szereplésünkben az is közrejátszott, hogy egy csapatra való sérültünk volt. Most sem a legerősebb összeállításban játszunk,
de hát azzal főzünk, amink van.
Tudjuk, nehéz hetek előtt állunk, de sosem adjuk fel, s azt
mondom, ma győzni fogunk!
A derűlátásából azok is példát vehetnének, akik a pályán
próbálják meg kihúzni a nagy
múltú egyesületet a gödörből és
bent tartani a másodosztályban.
A PSK mestere, Pénzes Sándor is optimistán várta a mec�cset, bízva abban, hogy az övék
lesz a három pont.
– A SZAC elleni meccseken
mindig bármi megtörténhet,
függetlenül attól, hogy melyik
csapat éppen hol áll a tabellán.
Nyugodt szívvel csak annyit
merek mondani, hogy háromesélyes az összecsapás. A műfüves pálya kissé szokatlan lesz a
csapatomnak, de történjen bármi is, erre nem hivatkozhatunk,

és nem is fogunk a meccs után
Jó másfél órával később aztán
kiderült, hogy – ha hivatkozni
akart volna az edző külső tényezőre – az időjárás volt az „ellenség” ezen a szombat délutánon,
mert a kavargó szél, a rákezdő,
majd elálló eső, a mennydörgés
senkit sem segített. A játékvezetőt, Vámos Tamást sem, akinek
fél szemmel az eget is lesnie kellett, mert bármelyik pillanatban
lecsaphatott egy nagy zuhé a
Thököly úti műfűre, akár félbeszakításra is kárhoztatva a derbit.
Erre nem került sor, de a kavargó
szél senkinek sem tett jót. A labda
ugyanis olykor emiatt nem jutott
el oda, ahova a szereplők szánták.

Kinek jó?
Kinek rossz?
A találkozó igazi „blaszkettes” ös�szecsapás volt, amely nem emelkedett az átlag fölé, de nem is bírálható azzal, hogy nem volt játék, nem
volt futball. Igenis volt, függetlenül
attól, hogy kimaradt néhány „illik
berúgni helyzet”. Látható ilyen néhány „emelettel” feljebb is a német
vagy a spanyol toligában. Ha ők
kihagyják, akkor a Thököly úton
sem főbenjáró bűn.
Tényleg nem az, csak éppenséggel ennek az lett az eredménye
(eredménytelensége), hogy nem
esett gól, így Vámos bíró hármas
sípszava után egy-egy pont lett a
vége.
Olyan derbi után, amelyet
követően inkább a házigazda, a
SZAC lehet elégedett, mert ott-

hon tartott egy pontot az esélyesebb PSK ellen. Más kérdés, hogy
ezzel az egyetlen ponttal nem
sokra mennek, hiszen lassacskán
lepörögnek a fordulók, és a lőrinciek hátránya csak nem akar
csökkenni.
A középmezőny tagjának, a
PSK-nak sem lehet rossz ez az
iksz, mert maradt még előnye a
mögötte állókkal szemben, miközben az előtte állók alaposan
elhúztak tőle. Utolérni azokat, ha
nem is lehetetlen, de nehéz mutatvány.
Hogy milyen is volt a nagyszombati derbi? Műfüves, szeles,
sokhelyzetes, nézhető, gól nélküli, egyik félnek sem „feltámadást”
hozó…
a derbi után
Pintér Béla, a SZAC
elnöke: „Nem játszott
rosszul a csapat, s a
jelen helyzetünkben
azt mondom, hogy
nyertünk egy pontot,
mintsem azt, hogy
veszítettünk kettőt.”
Pénzes Sándor, a
PSK vezetőedzője:
„Ha az első
félidőben berúgjuk a
helyzeteinket, akkor
most győzelemnek
örülhetnénk. Inkább
veszítettünk két
pontot, semhogy
nyertünk volna
egyet.”


Pályán a
„kis Balczók”
Május 14. és 19. között Pestszentlőrincen, a Vilmos
Endre Sportcentrumban rendezik meg a négytusázók
világbajnokságát, amelyre 34 országból várnak
sportolókat, mindkét nem képviseletében. Az előkészületekről Eszes Jánost, az önkormányzat sportreferensét kérdeztük.

– Az ember csak kapkodja a
fejét. Egymást érik a kerületben a rangosabbnál rangosabb
sportesemények. A mezei futók
márciusi országos bajnoksága
után igazán jelentős eseményt
láthatnak az öttusázás barátai.
– Így igaz, mert az a korosztály lép küzdőtérre, amelyiknek a legjobbjaival, nem
csupán a magyarokkal, az elkövetkező évek világversenyein
is találkozhatunk majd. Nem
csodálkoznék azon, ha a hat év
múlva, 2020-ban rendezendő
nyári olimpián is ott lennének
azok a tusázók, akik a kerület
vendégei lesznek a hónap közepén.
– Hány évesek számára rendezik a vébét, és ők hol, melyik
pályán versenyeznek egymással?
– Hivatalosan
ifjúsági
A-korosztályos vébé lesz ez,
ami azt jelenti, hogy a 17–18
évesek küzdenek meg a helyezésekért.
– Mégpedig bizonyára színvonalas versenyek keretében,
hiszen erre az életkorra már el
kell dőlnie annak, hogy kiben
„mi van”, és hogy számíthat-e a
rá a sportág.
– Bár a verseny az ifjúsági
nevet viseli, higgyék el, hogy
kiváló teljesítményeket láthatunk. Ebben az életkorban
már mindent tudniuk kell a
sportágról a fiataloknak. Még
akkor is, ha a Vilmos Endre
Sportcentrumban rendezendő
verseny csak négy tusából áll,
lovaglás nem szerepel a programban.

– Ettől függetlenül lesz dolga bőven a szervezőknek, mert
egy ilyen jelentős világversenyt
zökkenőmentesen megrendezni nem kis feladat. Kik vesznek
részt a vébé „logisztikázásában”?
– A főrendező érthetően
a Magyar Öttusaszövetség,
amely elnyerte a rendezés jogát a nemzetközi szövetségtől.
Természetesen, mint rendező
a kerület is sokat vállal. Az
önkormányzat, a Városgazda
Zrt. és a Lőrinc 2000 SE működik közre abban, hogy a jó
magyar szereplés révén a fiatalok szertevigyék a jó hírünket. A sportág is vizsgázni fog
májusban, mert a kecskeméti
felnőtt
Világkupa-verseny
után két nappal következik az
ifjúsági vébé, tehát mindenkinek hadba kell állnia azért,
hogy olyan legyen a rendezés,
mint maga a magyar öttusasport. Kiváló!
– Vizsgázni fog a sportcentrum is, hiszen 34 ország
ifjú hölgyeit és fiait látja vendégül, ami nagy feladat.
– Csúcsforgalom lesz ott
egy hétig, az biztos. Már
csak azért is, mert az egyéni versenyek mellett fiú- és
lány-, valamint vegyesváltó
is lesz a programban, tehát
minden nap új feladatot, új
kihívást hoz majd. Az úszást
a sportcentrum uszodájában
rendezzük meg, a vívás a
sportcsarnokban, a lövészettel kombinált futás pedig a
futballpályája melletti területen lesz.

A jó hírünkért
Hat nap, négy tusa, száznál több versenyző, így
aztán reggeltől estig tartanak a versenyszámok.
Nem unatkoznak majd a rendezők, de akármilyen
sűrű lesz is a menetrend, arra mindenképpen szakítanak időt, hogy kulturális programokkal is meglepjék a vendégeket, mert ennek sikere a kerület,
a sportág és az ország jó hírét kelti a világban.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Valkusz: versenyek itthon és külföldön
Kerületünk kiváló tenisztalentuma, Valkusz Máté
három hétig nem versenyzett. Bokasérülés és vírusfertőzés miatt kellett lemondania a szerepléseket. Az elmúlt héten azonban már harcra kész
volt, s pályára is lépett Budapesten a Tennis
Europe által szervezett nemzetközi tornán.
A verseny hivatalos elnevezése Talentum Cup, amely jelzi,
hogy erre valóban csak a talentumokat, a tehetségeket hívják
meg. Máté csütörtökön szép győzelemmel jutott be a nyolc
közé, s végül a harmadik helyet szerezte meg a rangos viadalon.
Ami a közeljövőt illeti, örömteli, hogy meghívást kapott
a felnőtt Davis Kupa-csapatba a szövetségi kapitánytól, Hor-

nok Miklóstól. Joggal lehet büszke a fiatalember arra, hogy
már „fent” is észrevették őt, és számolnak vele. A meghívásnak köszönhetően ott lehet a szegedi Davis Kupa-találkozóra való felkészülésen és a versenyen is, mint tartalék játékos,
kerettag.
Ezután Olaszországba utazik, ahol egy legmagasabban kiemelt, 1-es kategóriájú versenyre kapott főtáblás helyet. Erről
is elmondható, hogy nem akármi, hiszen ott a világ 18 éven
aluli játékosainak elitjével találkozik.
Itália után ismét hazaszólítja őt a kötelesség: két 18 évnél
fiatalabbak számára kiírt versenyen szerepel majd Budapesten.
Az elkövetkező időszak tehát a tanulás, a tapasztalatszerzés jegyében telik.

A 18–19. oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A győzelmekkel elmozdult a PLER-Budapest a kieső helyekről Sport

Tempóztak
a jövő bajnokai
Harmadik alkalommal rendezték meg a Városgazdakupa úszóversenyt a Vilmos Endre Sportcentrumban.
A  Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által szervezett verseny célja az, hogy sportolási lehetőséget
adjon azoknak, akik még nem sportolnak, vagy éppenséggel nem szervezett keretek között teszik ezt.
Elmondható, hogy április 26-án a szó nemes értelmében vett amatőrök vették birtokba a medencét.

Ha valaki úgy ült le a sportcentrum 25 méteres medencéje mellé,
hogy sztárokat lát és csúcsdöntögető időeredményeknek örülhet
majd, annak csalódnia kellett.
Ha azonban a „jövőbe látó” szemüvegen keresztül nézte a
véget érni nem akaró futamokat, s elmélyült a gyerekek örömében, a győztesek és helyezettek boldogságában, az nem csalódott.
Neki nagyon is szépet mutatott a képzeletbeli szemüveg…
Azt, mert a kedves hangulatú, gyerekzsivajtól hangos napon
ismét meggyőződhettünk két örömteli tényről. Egyrészt arról,
hogy jó ötlet volt a Városgazdától, hogy azokat szólította meg
(pontosabban hívta rajtkőre), akikből lehet „valaki”, akik akár
Gyurta Danik lehetnek egyszer. Másrészt örömmel szembesülhetett szülő, rendező, kíváncsiskodó azzal, hogy nem mindennapi hátországa van a honi úszósportnak. Két szóval jellemezve:
kimeríthetetlenül gazdag.
Baumann Gizella, a Városgazda Zrt. vezérigazgatójának,
Banyár Lászlónak a szaktanácsadója is örömmel látta, hogy milyen sok, illetve hogy milyen ügyes gyerek próbálta ki magát.
– A lehető legtökéletesebben betölti a rendeltetését ez a verseny. Azért, mert egészséges versenyszellemre neveli a legfiatalabbakat. S mivel az úszást már valóban kisgyermekkorban illik
– hogy nem mondjam, kell – elkezdeni, látnivaló, hogy sok reményteli srác és lányka fordult meg itt a mai napon, s ez mindenki számára öröm – hangsúlyozta a szaktanácsadó. Ő maga
éveken át volt válogatott szintű futóatléta, így tisztában van azzal, hogy a sikerért bizony sokat kell tenni.
Lévai István Zoltán alpolgármester, az egyik díjátadó is örömmel láthatta a nagy forgalmat az uszodában.
– Ezekről a gyerekekről tényleg elmondható, hogy reménybeli pályájuk, karrierjük legelején járnak. Kitartás kell, szorgalom, alázat, a sport szeretete, és akkor lehet, hogy egyszer, nem
is olyan sokára, már nemzetközi versenyen elért eredményeikről
számolhat be a Városkép.
Legyen jövőre is!
A díjátadók között ott volt Banyár László, a
Városgazda Zrt. vezérigazgatója is, aki – látva a
nagy érdeklődést és a boldog gyerekeket – azt
reméli, hogy jövőre is lesz Városgazda-kupa.


Lendületbe hozzuk!
Májusban és júniusban is folytatódnak a felnőtt lakosságnak kínált ingyenes sportprogramok a kerületben.
Íme, a kínálat – használják ki, éljenek a lehetőséggel
az egészségük érdekében!
Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: május 11., 14., 18., 21., 25., 28., június 1., 4., 11.
Szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9 és 10 óra között a Park uszodában (Szélmalom u. 33.)
Információ: 06-20-232-3823 (Új belépőknek előzetes bejelentkezés szükséges.)
Futópont
Időpontok: május 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29., június 3., 5., 8., 10.,
12., 17., 19., 24., 26. 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 06-20-225-5462
Nordic walking
Időpontok: május 12., 19., 26., június 2., 16., 23., 30. 17.30-tól
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 06-30- 961-7731
Zumba
Időpontok: május 10., 17., 24., 31., június 7., 16., 23., 30. 14 órától
Helyszín: Kondor Fitness (Kondor Béla sétány 7.)
Oktató: Panda Nikolett, 06-20-347-8074
Önvédelmi edzések
Időpontok: május 11., 18., 25., június 15., 22., 29. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-5992
Jóga
Időpontok: május 11., 18., 25., június 15., 22., 29. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546
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A szuperszéria után feléledtek kézilabdázóink bennmaradási esélyei

Szenzációs
mesterhármas

A Mezőkövesd ellen vesztett helyzetből is fordítani tudott a megacélosodott csapat

�

Három kemény és fontos mérkőzésen van túl a
PLER-Budapest, és nem is rossz mérleggel. A
Mezőkövesd, a Győr és az Orosháza ellenében
megszerezhető hat pontból ötöt szerzett meg a csapat.
Most már nem a mezőny „fenekét” nézi, s megnőtt az
esélye a bennmaradásra.
Régen volt, de igaz volt… Az
erőltetett rájátszás első találkozóját még április 23-án tartották, amikor a Mezőkövesd volt
az ellenfél. Játékos is, szakvezető
is tudta, itt már minden akciónak – és persze hibának is jelentősége van.

Hibátlan félidő

A tét tehát nagy volt, ennek
megfelelően idegesen kezdett a
Hutvágner-csapat, aminek az
lett a szomorkás eredménye,
hogy a félidőre a vidékiek vonulhattak az öltözőbe egygólos, 14-13-as előnnyel. Történt
mindez hazai pályán, a Lőrinci
Sportcsarnokban…
A második félidei játékával
azonban mindent (de legalábbis
sok mindent) feledtetett a csapatunk, mert végre azt nyújtotta, amit joggal vártak el tőle
a kitartó szurkolók. A harminc
perc a PLER-játékosokról és az
akcióikról szólt. A lehető legbeszédesebben, hiszen 18 gólt
dobott a fiatal kerületi együttes,
és még azt is elmondhatták a lefújás után, hogy nem volt szoros
a vége, hiszen 5 gólos győzelmet
(31-26) arattak a kövesdiek ellen.
A három forduló közül az
első tehát jól, kétpontosra és önbizalmat növelőre sikerült.

Elmozdultak…

Ezek után valami szép eredményben reménykedve utazhatott április 26-án a PLER a má-

sodik menetre, Vácra.
Azt mindenki tudta, hogy
nem lesz „láblóbálós” meccs,
könnyed labdadobálás, hiszen a
Vácnak is úgy kellettek (volna)
a pontok, mint egy falat kenyér.
De abból végül csak a mi csapatunk szelhetett, igaz, még a
morzsákért is alaposan meg kellett dolgozni.
Megtette, s ezúttal mindezt
hatvan percen, két félidőn át kiválóan koncentrálva. Ahogy azt
mostanában dívik mondani: végig kontrollálva a meccset. Olyannyira, hogy már a félidei eredmény is ígért valamit, mert két
góllal, 13-11-re vezetett a PLER.
Ezt meg is tudta őrizni a végéig,
s a hármas sípszó után, ha nem
is példátlan bravúrt elérve, de
nagy meglepetést szerezve hozta
el a két nagyon fontos pontot a
Duna-parti városból (28-26).

Egy gól
hiányzott
A győzelem azt is jelentette,
hogy a „fiaink” végre elmozdultak a kieső helyről, ami tovább
növelhette az önbizalmat a sorozat harmadik összecsapása, az
Orosházával való hazai találkozó előtt.
Tán nem véletlen, hogy a
munka ünnepére, május 1-jére
tették ezt a találkozót, mert az
bizony „melós” volt.
Melós, egy pontot érő, vagyis
a két gárda megosztozott a pontokon. Hogy ez kinek jó? Látva

a mérkőzést, azt kell mondani,
hogy nem a PLER-nek, mert bár
a félidőben a vendég vezetett
két góllal (12-14), mégis itt maradhatott volna a másik pont is,
nem csak az egyik. Függetlenül
attól, hogy papíron az Orosháza
volt az esélyes, de mostanság a
Hufi-fiúk képesek a meglepetésre. Most is egészen kevésen
múlott ez.
Ragyogó kezdés (4-1 és 8-4),
aztán egy hidegzuhanyos széria (0-5…) után a nem vidám
tényt konstatálhattuk: kétgólos
vendégelőnnyel fejeződött be a
félidő.
A folytatásban a félidő közepére érte utol az Orosházát
a PLER, ekkor egál volt, s már
meg is volt az igazi végeredmény, az iksz. Pedig vezettek a
zöld-feketék, amit azonban egy
eladott labda miatt elajándékoztak, és hogy teljes legyen a
rémálom, a vége előtt fél perccel
kimaradt egy hazai hetes, így a
kezelőnek már nem kellett állítania az eredményjelzőn. Maradt a 25-25, vagyis az egy pont.
Egyetlen „nyomorult” gól
kellett volna ahhoz, hogy kettő
legyen.
Folytatás május 9-én, pénteken 18 órakor a Cegléd ellen, ismét a Lőrinci Sportcsarnokban.
Eredmények és
Hutvágner István
gondolatai
PLER-Budapest–
Mezőkövesd 31-26
(13-14)
– Két ellentétes
félidő, a lényeg és
a fontos azonban
az, hogy a vége jól
sikerült, vesztett
állásból is sikerült

fordítani. Ez azt jelzi
számomra, hogy olyan
együttest irányíthatok,
amelyiknek van
célja, akarja a sikert,
ami legalább annyit
ér, mint a szakmai
felkészültség.
Vác–PLER-Budapest
26-28 (11-13)
– Gratulálok a fiúknak
a váci sikerhez. Nagyon
fontos két pontot
szereztünk, így hosszú
idő után el tudtunk
mozdulni a kieső
helyről. Ha sikerül a
következő meccsre is
átmenteni ezt a formát,
akkor reménykedhetünk
a bennmaradásban.
PLER-Budapest–
Orosháza 25-25 (12-14)
– Tulajdonképpen
elégedettek lehetünk,
bár ha lettek volna jobb
egyéni teljesítmények,
talán nyerhettünk is
volna. Olyan nincs,
hogy egy csapatnak
ne legyen rossz
napja. Sajnos a mai
nekünk egy ilyen volt.
Remélem, a Cegléd
ellen jó napunk lesz.

Hirdetés
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Mindig szakított időt arra, hogy meghallgassa az idős emberek panaszait

Kerületünk Pali bácsija
„Jóban, rosszban együtt kell lenni és segíteni egymást”

�

Pali bácsi a kezdeti időktől
vállalt minden munkát, feladatot, amivel az idős embertársait
segíthette. Ha kellett, tüzelőanyagot szerzett, saját kocsijával
szállította ki karácsony előtt a
kisnyugdíjasoknak a segélycsomagot, látogatta és segítette a
betegeket, hivatalos ügyeikben
eljárt.
– 2007-ben a feleségemet ledöntötte a lábáról a betegség
– mondta Pali bácsi. – Emikét
két hónapi kórházi tartózkodás
után hazahoztam a lányommal,
azóta itthon van, és a lányommal együtt ápoljuk őt. Lett volna lehetőség arra, hogy megfelelő intézménybe kerüljön, de én
nemet mondtam. Mindig is azt
vallottam, hogy nem csupán addig kell a társ, amíg egészséges,
és tud dolgozni, hanem az egész
életben. Jóban, rosszban együtt
kell lenni és segíteni egymást.

Sokan ismerik
a kerületünkben
Kőfalvi Pált, aki a
XVIII. kerületi Nyugdíjas
Érdekvédelmi Egyesület (NYÉVE) elnökeként
számos sikeres programot szervezett az itt
élő nyugdíjasoknak.
Pali bácsi – csaknem
negyed század után –
nemrégiben mondott
le elnöki címéről: nem
csoda, hogy így döntött,
mert már a 82. életévét
tapossa, és évek óta
nagy odaadással ápolja
súlyosan beteg feleségét.
Fülep Erzsébet			
Térjünk el a hivatalos Kőfalvi Pál
név használatától, mert ahogy a
NYÉVE volt elnöke elmesélte, a
kerületben mindenki csak Pali
bácsinak szólítja, amire büszke,
sőt megmelengeti a lelkét, hogy
ő „mindenki Pali bácsija”.
– Gyón településen születtem
(ma Dabashoz tartozik), a családom hetedik, legkisebb gyermekeként – idézte fel a múltat
Pali bácsi. – Úgy hozta a sors,
hogy hamar fel kellett nőnöm.
Tizenkét éves voltam, amikor
elszegődtem tehénpásztornak
egy gyóni gazdaságba. Gyermekfejjel dolgoztam egy bolgárkertészetben is Alsónémedin, a
lakiteleki rádióadó közelében,
később pedig gyárba vitt az
utam. A Csepel Vas- és Fémművekben kitanultam a vasöntő
szakmát, majd leérettségiztem,
és felvételt nyertem a Miskolci
Nehézipari Egyetemre, de végül
nem iratkoztam be, mert időközben beszerveztek a honvédséghez.
A NYÉVE volt elnöke még
azon az őszön elkezdte a tisztiiskolát Pécsett, és 1954-ben tisztté
avatták. Ebben az évben ismerkedett meg Emikével, akivel a
következő évben örök hűséget

A nyugdíjas társak
vélekedése
Az, hogy az elmúlt évek
változó világában ennyi
nyugdíjast együtt tudott
tartani, annak köszönhető, hogy szereti és
tiszteli az embereket.
Sokan nem is tudják,
milyen kemény munkát
végzett, mert soha nem
panaszkodott. Nem
csupán az irodájában dolgozott, hanem
tárgyalni járt különféle
intézményekhez, szervezetekhez, segítőket
keresve. Rendezvényeket szervezett színészekkel, énekesekkel,
kultúrházvezetőkkel.
Emellett mindig szakított
időt arra, hogy meghallgassa az idős emberek panaszait, legyen
az családi gond vagy
bármi más, és mindig
volt pár vigasztaló szava
hozzájuk. Együttérzése
sok emberen segített.

Kőfalvi Pál az 1990-es alapítás óta formálta a nyugdíjasok érdekvédelmi egyesületét
fogadtak egymásnak. A házasságukból egy lányuk született, aki
két unokával ajándékozta meg
őket.

Katonaság

– A honvédség egy nagy nevelőiskola volt. A katonák csak jót
tanultak tőlem, ahol tudtam, segítettem nekik. Szerettek és én
is szerettem őket – mesélte Pali
bácsi. – Mindig megadtam a lehetőséget nekik, hogy elmondják
a véleményüket. Ha igazuk volt,
akkor kiálltam értük. A feletteseim nem mindig örültek ennek.

Kőfalvi Pálnak katonatisztként több szolgálati helye volt,
de az utolsó 16 évben, a nyugdíjazásáig a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, rendészeti
osztályvezető-helyettesként.

Otthonteremtés

1964-ben Emike örökségéből
Lőrincen, a Vörösmarty utcában vásároltak egy családi házat, amelyet az állam 1978-ban
kisajátított a Havanna-lakótelep
építése miatt. Ekkor a KISZlakótelepen (ma Szent Lőrinc)
vettünk lakást.

Pali bácsi felesége majdnem
belerokkant a történtekbe, és
nem tudta megszokni az emeletes házat. Húsz év elteltével
vettek egy telket a kerületben, és
még abban az évben felépítették
otthonukat, ahol ma is élnek.

Így kezdődött…

– Amikor elérkezik az idő, hogy
valaki nyugdíjba megy, elég nagy
sokkhatás éri, és mindehhez jöhetnek családi problémák, betegségek, válás, haláleset. Ezért a
barátaimmal elhatároztuk, hogy
létrehozunk a korosztályunknak

egy olyan szervezetet, amelyhez
mindenki emelt fővel, jó érzéssel
fordulhat, amely megpróbál segíteni nekik mindennapi ügyesbajos dolgaikban – emlékezett
Pali bácsi a NYÉVE születésére.
– Így 1990-ben megalapítottuk
a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületet. A posta 23 ezer példányban készítette
el és kézbesítette a kerületben
a civil szervezet megalakulásáról szóló értesítést. Özönlöttek
hozzánk az egyesületbe belépni
szándékozók. Rövid idő alatt
kétezerre nőtt a taglétszámunk.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A hiánypótló pedagógus

Húsz esztendővel ezelőtt érkezett a kerületbe, ahol –
ahogyan Kurdi János fogalmaz – hiánytantárgyat kezdett
tanítani a dolgozók gimnáziumában, vagyis a mai felnőttek gimnáziumában. Munkásságát „PestszentlőrincPestszentimre kerületért” díjjal ismerte el az önkormányzat.

Még dolgozók gimnáziumaként volt ismert az a lőrinci
intézmény, amelyhez egy hirtelen üresedésnek köszönhetően
szerződött Kurdi János húsz évvel ezelőtt. A fiatal tanár addig
– bár végzettsége a középiskolai
munkát is lehetővé tette volna –
egy általános iskolában tanított
magyar nyelvet és irodalmat
szűkebb pátriájában, Kőbányán.
A dolgozók gimnáziumában sokáig másodállásban dolgozott,
majd ehhez az intézményhez
kötötte az életét.
−
Művészettörténet-tanárokat abban az időben nem
képeztek Magyarországon, sőt
azóta sem. Az akkori gyakorlat
szerint rajztanárok tanították
ezeket az ismereteket, de a művészettörténet valójában sokkal
bonyolultabb elméleti tárgy,
gyakorlati készségeket kevéssé
kíván – fogalmazott Kurdi János. – Én a tanításommal mindig az elméletre helyeztem a
hangsúlyt.
Több mint tíz évvel ezelőtt
a ma már Pestszentlőrinc–
pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja nevet viselő intézmény
vezetősége úgy döntött, hogy
olyan új programot dolgoz ki,
amely a távoktatás és az isko-

lai oktatás sajátos ötvözetével (a szakirodalom blending
learningnek nevezi ezt) teljes
mértékben igazodik a felnőtt
tanulók igényeihez, időbeosztásához. Ennek a programnak
kezdettől Kurdi János volt a témavezetője.
− Szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy az iskola sikertagozatáról van szó, amely
kiállta az idő próbáját. Az egyik
erénye az, hogy az iskolai órák
jelentős részét a szombati napra
koncentráljuk, de a sikert garantálja az a távoktatási segédanyag
is, amelyet minden tárgyhoz kidolgoztunk, és amely lehetővé
teszi az otthoni tanulást. Ebben
az oktatási formában nagyon
fontos a baráti, már-már családi

hangulat kialakítása az iskolában, az, hogy a felnőtt tanulók
jó közösségben érezzék magukat. Mi nagy súlyt fektettünk
erre, ami meg is hozta a gyümölcsét.
A gimnáziumi tanítás és intézményvezetés mellett – hiszen
már hosszú ideje ő tölti be a
Felnőttek Gimnáziuma igazgatóhelyettesi posztját – Kurdi
János örömmel vállal feladatot a
felnőttoktatás más területein is.
Az OKJ-s képzésben is művészettörténetet oktat idegenvezetőknek, idegenforgalmi szakmenedzsereknek, emellett szakmai
vizsgaelnökként és érettségi elnökként is tevékenykedik.
− A szabad időm is a munkámhoz kapcsolódik, a mű-

vészetek iránt érdeklődöm, és
ezzel foglalkozom szívesen.
Szerencsére meg tudom oldani,
hogy évente több alkalommal
keressem fel Európa nagy múzeumait, és rendszeresen vezetek – elsősorban hallgatókat –
múzeumokba, így tehát terepen
is azzal foglalkozhatom, amivel
az iskolában. Emellett sportolok, főleg teniszezni, kerékpározni és úszni szeretek.
Kurdi János húsz éve dolgozik a kerületben, de továbbra is
Kőbányán él.
− Pestszentlőrinc a második
lakhelyem, hiszen rengeteg időt
töltök itt. Éppen ezért megtisztelő, hogy a Kerületünkért díjat
vehettem át az önkormányzattól. Sietek hozzátenni, hogy egy
ilyet soha nem egyedül érdemel
ki az ember: a pályámat, a sikereimet a munkatársaimnak köszönhetem.
Ê Kerékgyártó György

Hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!
1 pár szemüveg lencsét fizet, 2 pár progresszív szemüveglencsét vihet!
100%-ban UV biztos szemüveg lencse akció!
Air Optix Kontaktlencsék kedvező áron kaphatók!
A progresszív szemüveg mestere!

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Mi Önre szabjuk szemüvegét!

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda:
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek: 9–18
Szombat: 10–13

