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állásBörze

A Rózsa művelődési Házban tartott má-
jusi állásbörzén 32 kiállító ezernél több 
állással várta a munkát keresőket. egy 
pályázatnak köszönhetően a humán 
szolgáltató a megváltozott munkaké-
pességűek képzéséről is gondoskodik. 
ezt mindenekelőtt azok veszik igénybe, 
akiknek nincsen megfelelő képzettsé-
gük egy adott munkához, illetve elavult 
a tudásuk.

válAsztás

A hét végén, május 25-én tartják az eu-
rópai unió parlamentjének a választá-
sát, amelyre javában készülnek a hazai 
politikai pártok. az itthoni voksoláson 
részt vevő 8 párt közül több is válasz-
tási fórumot tartott az elmúlt hetekben 
a kerületben. ezúttal minden szervezet 
önállóan méretteti meg magát, így 
valós képet kaphat a társadalmi támo-
gatottságáról.    

KedvenCeinK 

Ebek csaholása és hangos gyerekkacaj 
töltötte be a bókay-kertet május elején. 
a barátságtalan, hűvös időjárás dacára 
nagyon sokan látogattak ki a Kutyás 
sportízelítőre. vészjósló felhők ugyan 
riogattak, ám az égiek nem áztatták el 
a résztvevőket, így a szervezők hamisí-
tatlan családi programmal ajándékoz-
hatták meg a kicsiket, nagyokat és a 
kutyákat.

vAsvári-nAPoK

A szervezők nem titkolt szándéka, 
hogy a vasvári pál napok nemzetközi 
jelleget is öltsön. a testvérvárosok 
közül már többen is részt vettek az 
eseményen, idén június 6–8. között 
pedig igazi kárpát-medencei találkozó 
szerveződik.  a rendezvényt szervező 
egyesület számos újdonsággal áll az 
eseménysorozat iránt egyre nagyobb 
számban érdeklődő közönség elé.

egy meCCs dönt

A PLER-Budapest kézilabdázói április 
utolsó két hetében öt pontot gyűjtöttek, 
amivel elmozdultak a kieső helyekről. 
május 9. és 17. között a cegléd, a 
győr és a mezőkövesd ellen bizonyít-
hatott a csapat. az első két meccsen 
hozta a négy pontot, a mezőkövesdi 
szereplés azonban vereséggel zárult. 
így a bennmaradás a vác elleni május 
23-i mérkőzésen dől el.

    

4. oldal 9. oldal 16. oldal 18. oldal

�
több ezren 
mozdultak 
meg or-
szágszerte 

a május 9. és 11. 
között megtartott „te 
szedd!” akció kere-
tében, amely szlovén 
kezdeményezésre az 
európai unió több 
országában egyszer-
re zajlott. a fővárosi 
programsorozat nyitó 
rendezvényét kerüle-
tünkben tartották.

PusKás attila   

A környezetvédelem iránt el-
kötelezett szlovén diákok és 
emberek üdvözletét tolmácsolta 
Ksenija Škrilec, a szlovén Köz-
társaság magyarországi nagykö-
vete a „Te szedd! – önkéntesen 
a tiszta Magyarországért!” elne-
vezésű hulladékgyűjtési akció 
fővárosi megnyitóján a Kapocs 
utcai Általános Iskola diákjai-
nak.

A nagykövet asszony szerint 
a „Te szedd!” akció összhangban 
van az európai Unió több orszá-
gában szlovén kezdeményezésre 
útjára indított „Tisztítsuk meg 
európát” elnevezésű program-
mal.

– szívesen jöttem ide és vet-
tem részt a szemétszedésben 
a gyerekekkel, akik, remélem, 
hogy a mindennapokban ha-
sonló módon védik a környeze-
tüket.  ez az akció is arról szól, 
hogy megtanuljunk takarékos-
kodni az erőforrásokkal, és köl-
csönösségen alapuló viszonyt 
alakítsunk ki a környezetünk-
kel. Hogy ne csak használjuk, 
hanem védjük is azt, hogy egy 
olyan világot tudjunk átad-
ni a következő generációknak, 
amelyben biztosítottak a to-
vábbélés feltételei – fogalmazott 
Ksenija Škrilec.

tudatos 
magataRtás
A Kapocs utcai iskola melletti 
kiserdőben Illés Zoltán, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium környe-
zetügyért felelős államtitkára is 
segített a diákoknak a szemét-
szedésben. A politikus szerint 
példát lehet venni mindazokról, 
akik részt vettek a háromnapos 
országos akcióban. 

– Ők a legtudatosabb környe-
zetvédők, akik önként áldozzák 
a szabadidejüket a szemétsze-
désre – mondta Illés Zoltán. – 
Hazánkban évek óta erősödik 
a környezettudatos gondolko-
dásmód, és ez nem csak az ak-
cióban részt vevők számának az 

emelkedésén mérhető le. Több 
évet felölelő közvélemény-kuta-
tási adatok bizonyítják, hogy a 
magyar lakosság 97 százaléka 
a munkahelyteremtés, az okta-
tás és az egészségügy kérdésé-
vel együtt kiemelten fontosnak 
tartja a környezet- és természet-
védelem ügyét is. 

Az államtitkár hozzátette, 
hogy az idősebb korosztály is 
próbál egyre környezettudato-

sabban élni. Az emberek több 
pénzt költenek környezetbarát 
technológiákra, termékekre.

a pesti oldal 
tüdejét védiK
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a 
főváros pesti oldalának legna-
gyobb összefüggő zöldterüle-
teivel rendelkezik. A csaknem 
500 hektár összterületű erdőt 

Pest tüdejének is nevezhetjük. 
    – ezeknek a zöldterületeknek 
a tisztán tartásában a legaktí-
vabb fiatalok, a legelkötelezet-
tebb pedagógusok is segédkez-
nek. nekik is köszönhető, ha 
ezeket az erdőket arra lehet 
használni, amiért vannak, azaz 
sétára, sportolásra, a szabadidő 
hasznos eltöltésére – hangsú-
lyozta Ughy Attila polgármester, 
aki reményét fejezte ki, hogy a 

„Te szedd!” akció idén is min-
denkit megerősített abban, hogy 
a hétköznapokban is érdemes 
figyelni környezetünk tisztasá-
gára.

– A most felnövő gyerekek 
számára már természetes lesz 
a szelektív szemétgyűjtés, és ez 
visszahat ránk, felnőttekre is – 
tette hozzá Ughy Attila.

Folytatás az 5. oldalon

2. oldal

a most felnövő gyerekek számára már természetes lesz, hogy a környezetükre is figyeljenek 

Felvidéki 
testvérváros 
A kerületnek két erdélyi 
testvérvárosa is van, a 
közeljövőben pedig egy 
másik határon túli terület, 
a Felvidék is közelebb 
kerül hozzánk: a képvi-
selő-testület a május 15-i 
ülésén megszavazta a 
testvérvárosi szerződés 
megkötését szepsivel. 

a kassai térséghez tarto-
zó és a magyar határhoz 
nagyon közel fekvő telepü-
lés polgármestere – noha 
számos lengyel, magyar, 
cseh és székelyföldi test-
vérvárossal büszkélkedhet 
– tavaly felkereste ughy 
attilát, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármes-
terét a testvérvárosi megál-
lapodás javaslatával. 
azáltal, hogy a képvise-
lő-testület megszavazta a 
kerületi rendőrkapitányság 
számára a következő egy 
évre a több mint 83 millió 
forintos támogatást, új, az 
eddigieknél is hatékonyabb 
járőrszolgálat jön létre. a 
rendőrség és az önkor-
mányzat közötti hagyomá-
nyos jó kapcsolat ápolása 
és a támogatás azonban 
nemcsak azért fontos, mert 
a 2 + 2 fős járőrszolgálat 
így markánsabban tud 
jelen lenni a kerület utcáin, 
hanem azért is, mert az 
önkormányzat az év eleji 
ígéretéhez híven a nyáron 
folytatja a térfigyelő kame-
rarendszer bővítését.
energetikai fejlesztési 
beruházást szavazott meg a 
képviselő-testület egy óvo-
da és egy iskola számára. a 
Fülek utcai nyitnikék óvoda 
alapos megújulásra szorul. 
a brassó iskolában is szük-
séges a homlokzat és a tető 
szigetelése, hasonlóképpen 
kell megújítani a pince-
födémet, továbbá ki kell 
cserélni a nyílászárókat és 
a radiátorokat. a képvise-
lő-testület a pályázatokhoz 
szükséges önrész biztosítá-
sáról döntött.

Bővebben a 3. oldalon

a fővárosi programsorozat nyitó rendezvényét kerületünkben tartották

együtt szedtüK 
euróPával!
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Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

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

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak@bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

Kádár tiBor
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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ditzendy attila   

– Illendő volna úgy köszön-
tenem önöket: örülök, hogy 
ennyien vannak itt, ez azon-
ban nem lenne helyénvaló fo-
galmazás, mivel nem öröm, 
hogy munkát kell keresniük 
– mondta Ughy Attila.

A polgármester az önkor-
mányzat szerepéről így be-
szélt:

– A XVIII. kerület szerve-
ző szerepet vállalt, helyet és 
kapcsolati tőkét biztosított a 
börzének. noha nem vagyunk 
egyformák sem képzettség-
ben, sem képességekben, az 
önkormányzatnak kötelessége 
segíteni, hogy mindenki mun-
kához jusson.

Az első, felderítő kör meg-
tétele után olyan benyomás 
alakulhatott ki a szemlélőben, 
mintha mindenekelőtt segéd-, 
betanított és szakmunkáso-
kat keresnének a szép szám-
mal megjelent munkaadók. 
Az állást kínáló cégek aszta-
lainak sarkán azért néhány 
érdekesebbnek tűnő tábla is 
állt, amely odavonzotta a te-
kintetet. Mert bizony kerestek 
könyvelőt, számítógépes szak-
embert, mi több, katonát is!

Megvallom, engem nem 
pusztán a honvédség jelenléte 
lepett meg a börzén, hiszen az 
olyan nagy állami cégek, mint 
a MÁV vagy a BKV mellett je-
len volt a rendőrség is, sokkal 
inkább az, hogy hosszú sor 
kígyózott a terepszínű egyen-
ruhások asztalánál. sajnos 
részletekkel a marcona tisztek 

nem szolgálhattak, ugyanis 
elöljárói engedély híján tilos 
nyilatkozniuk.

Kevesebb 
munKanélKüli
A megjelenő szép számú ma-
gáncég, állami vállalat, önkor-
mányzati intézmény mintha 
ékesen bizonyította volna a 
tényt, amely szerint az egy 
esztendővel ezelőtti 431 ezer 
nyilvántartott álláskereső szá-
ma 30,4 százalékkal mérsék-
lődött.

– Az imént beszéltem egy 
szakemberrel, aki állítja, hogy 
egyre több az álláshely, ebből 
is látszanak a gazdasági kilá-
balás jelei. ezt bizonyítja itt, a 
börzén az, hogy a munkáltatók 
közel ezer állást kínálnak – 
mondta Bocsi Sándor, a BFKH 
XVIII. Kerületi Munkaügyi 
Kirendeltségének vezetője.

A kirendeltségvezető gon-
dot abban lát, hogy számos 
esetben nem találnak egymás-
ra a munkaadók és a munkát 
keresők.

– egy ilyen fórum remek 
alkalom a találkozásra – hang-
súlyozta Bocsi sándor.

A 32 kiállító között a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 

Zrt. várta a legnagyobb asztal-
lal a munkát keresőket mind 
tanácsadással, mind munka-
ajánlatokkal.

más alKat 
Keleten és délen
Hodruszky Csaba, Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatalának 
vezetője szerint a közép-eu-
rópai ember másképp éli meg 
munkahelye elvesztését, mint 
a délszaki.

– Itt, európa közepén, más-
ként éljük meg a munkanélkü-
liséget, mint például spanyol- 
vagy éppen görögországban. 
Ott reményteljesebbek az em-
berek, míg nálunk nem ritka a 
depresszió, a pánikbetegség.

A hivatalvezető az állásbör-
zét gyógyírnak tartja azok szá-
mára, akik túl akarják vészelni 
a nehéz helyzetet, mert láthat-
ják, hogy nincsenek egyedül, s 
a helyzetük nem kilátástalan.

– Megtapasztalhatják, mi-
ként tudnak érvényesülni a 
munkaerőpiacon, ezen a spe-
ciális piacon, ahol a kereskedő 
és az áru azonos – fogalmazott 
Hodruszky Csaba

Gerő Máté eltökélt volt: 
mindenképpen munkát kell 
találnia.

– november óta keresek 
állást. Igaz, közben volt mun-
kám, de az sajnos nem vált be: 
magas elvárások mellett juta-
lékos rendszerben fizettek – 
avatott be a fiatalember.

Máté vadgazdálkodó vég-

zettséggel rendelkezik. Mi ta-
gadás, efféle speciális munkát 
éppen senki sem kínált.

– szívesen elmennék egy 
kisállat-kereskedésbe. Min-
denesetre, ameddig nem talá-
lom meg a nekem való állást, 
addig átmenetieket keresek – 
mondta, s máris újabb kiállító 
asztalához sietett.

az esélyeK 
Kiegyenlítése
sajátos helyzetben vannak a 
megváltozott munkaképes-
ségű honfitársaink, akiknek 
maga a munkába jutás is ko-
moly gondot okozhat.

– A dolog nem annyira tra-
gikus, mint a kívülálló gondol-
ná – nyugtatott meg Cserpes 
Anikó, a Motiváció Alapítvány 
munkatársa. – A törvényi sza-
bályozásnak köszönhetően a 
cégeknek kötelességük meg-
változott munkaképességű 
embereket foglalkoztatniuk, 
ellenkező esetben rehabilitá-
ciós hozzájárulást, közönséges 
nevén rehabadót kell fizetniük.

A TÁMOP 1.1.1-12 humán 
szolgáltató a megváltozott 
munkaképességűek képzéséről 
is gondoskodik. 

– ezt mindenekelőtt azok 
veszik igénybe, akiknek nin-
csen megfelelő képzettségük 
egy adott munkához, illetve 
elavult a tudásuk – világosított 
fel Szűcs Sándor, a TÁMOP 
munkatársa.

A börzén kívül hasznos 
előadásokkal igyekeztek se-
gíteni a szervezők: Budapest 
Főváros Kormányhivatalá-
nak Munkaügyi Központja 
TÁMOP 1.1.4, Budapest Fővá-
ros Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Munkaügyi Kiren-
deltsége, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
és a Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit Zrt.

ÁllÁsbörze
Az önkormányzat kötelességének tartja, hogy segítsen

� akár vígjáték bemutatójára érkeztek volna, 
annyian gyűltek össze a 9 órás kezdésre a 
Rózsa művelődési Ház bejárata előtt, hogy 

bejussanak az állásbörzére, ahol csaknem 32 kiál-
lító ezernél több állással várta a munkát keresőket.

a 32 kiállító között a városgazda várta a legnagyobb asztallal a munkát keresőket mind tanácsadással, mind 
munkaajánlatokkal

CsöKKenő mUnKAnélKüliség
2014 első negyedévére a munkanélküliek száma egy év 
alatt 139 ezer fővel, 370 ezerre csökkent, a munkanélkü-
liségi ráta 3,5 százalékponttal, 8,3 százalékra mérséklő-
dött – áll a Központi statisztikai Hivatal gyorstájékoztató-
jában.
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3 Közélet Továbbra is hatékony a kapcsolat a közbiztonságért felelős szervezetekkel

� Két erdélyi 
testvérváros-
sal is büszkél-

kedhet a kerület, a 
közeljövőben pedig 
egy másik határon 
túli terület, a Fel-
vidék is közelebb 
kerül hozzánk: a 
képviselő-testület a 
május 15-i ülésén 
megszavazta a 
testvérvárosi szer-
ződés megkötését 
szepsivel.

KeréKgyártó györgy  

A tatarájárás után a szepességből 
áttelepülő németek alapították a 
Bódva két partján elterülő szepsi 
várost. A kassai térséghez tarto-
zó és a magyar határhoz nagyon 
közel fekvő település polgár-
mestere – noha számos lengyel, 
magyar, cseh és székelyföldi 
testvérvárossal büszkélkedhet 
– tavaly felkereste Ughy Attilát, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármesterét a testvérvárosi 
megállapodás javaslatával. A 
XVIII. kerület ugyancsak gaz-
dag ilyen kapcsolatokban, a kö-
zeledés szepsihez pedig azért 
is üdvözlendő, mert így erdély 
után a Felvidék is bekerül a test-
vérvárosok által képviselt hatá-
ron túli rokoni területek sorába. 

még több 
RendőRjáRőR
Új, az eddigieknél is hatéko-
nyabb járőrszolgálat jön létre 
azáltal, hogy a képviselő-tes-

tület megszavazta a kerületi 
rendőrkapitányság számára a 
következő egy évre a több mint 
83 millió forintos támogatást. A 
rendőrség és az önkormányzat 
közötti hagyományos jó kap-

csolat ápolása és a támogatás 
azonban nemcsak azért fontos, 
mert a 2 + 2 fős járőrszolgálat 
így markánsabban tud jelen len-
ni a kerület utcáin, hanem azért 
is, mert az önkormányzat az év 

eleji ígéretéhez híven a nyáron 
folytatja a térfigyelő kamera-
rendszer bővítését. A rendőrség-
gel közösen benyújtott pályázat 
célja az, hogy forrást szerezze-
nek az Alacskai úti lakótelep 
bekamerázásához, ami régi la-
kossági igény Pestszentimrén. 

jelentetteK 
a mezőőRöK
A közbiztonság témaköréhez 
tartozik a testületi ülés egy má-
sik pontja is: a grémium elfogad-
ta a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálatot Fenntartó Társulás éves 
beszámolóját, ami megerősítette 
az együttműködést a szervezet-
tel. A mezőőri szolgálat 2011 óra 
működik Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén (utóbbi kerület-
részben dominánsan) több kör-
nyező kerület és település össze-
fogásának köszönhetően. Mint 
azt Oláh Csaba intézményveze-
tő az ülésen elmondta, a mező-
őrök jellemzően a Kapocs utca 
környékén, a Péterhalmi erdő-
ben, az Almáskertben és a kül-
ső gyömrői úton kénytelenek 
fellépni, elsősorban fatolvajok, 
tiltott égestést folytatók és sze-
metelők ellen. Oláh Csaba azt 
is elmondta, hogy a szolgálat 
és az önkormányzat kapcsolata 
nagyon jó, a XVIII. kerület költ-
ségvetésük 27,5 százalékát adja 
támogatás formájában. A meg-
állapodás szerint négy mező-
őr munkájának finanszírozása 

mellett egy terepjáró működte-
tését állja az önkormányzat, de 
a gyakorlatban előfordul, hogy 
további két mezőőr munkájának 
támogatását is vállalja, és ren-
delkezésre bocsát egy kvadot is. 

megújuló 
óvoda, isKola
energetikai fejlesztési beruházást 
szavazott meg a képviselő-testü-
let egy óvoda és egy iskola szá-
mára. A Fülek utcai nyitnikék 
óvoda alapos megújulásra szo-
rul. sikeres pályázat esetén szi-
getelni fogják a homlokzatot és 
a tetőfelületet, ezzel párhuza-
mosan új kazánt alakítanak ki, 
a tetőre pedig napkollektorokat 
és napelemeket szerelnek, vagyis 
egy teljesen új, környezetbarát 
és nem utolsósorban az európai 
igényeknek megfelelő modern 
fűtési rendszert alakítanak ki. A 
Brassó iskolában is szükséges a 
homlokzat és a tető szigetelése, 
hasonlóképpen kell megújítani 
a pincefödémet, továbbá ki kell 
cserélni a nyílászárókat és a ra-
diátorokat. A képviselő-testület 
a pályázatokhoz szükséges ön-
rész biztosításáról döntött.

Az Alacskai úti 
lakótelep térfigyelő 
kamerarendszerének 
kiépítése a nyár 
egyik legfontosabb 
feladata.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A városháza dísztermében megtartott ünnepsé-
gen az önkormányzat nevében Ughy Attila kö-
szöntötte a díjazottakat. 

– A rendőrség és a katasztrófavédelem mun-
katársai számára természetes az, hogy 48 vagy 
akár 72 órán keresztül készenlétben álljanak, és 
segítsenek, ha szükség van rájuk. Mindez egy 
hétköznapi ember képességeit jócskán felülmúl-
ja – mondta köszöntőjében a polgármester. – Az 
önkormányzatnak a kerületi civil közösség kép-
viselőjeként feladata, hogy ilyen formában is 
megköszönje a közösségért, a biztonságunkért 
végzett munkát.

A szent györgy- és a szent Flórián-díjon kí-
vül Ughy Attila és Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a kerület rendőrségi és katasztrófavédelmi 
vezetőivel együtt további elismerő okleveleket és 
jutalmakat adott át.

A rendőrségi állományból dicsérő oklevél-

ben és jutalomban 
részesült Potyondi 
István alezredes, 
Benkő Zsolt főhad-
nagy, Pardi Sándor 
főtörzsőrmester és 
Szabó Gergely fő-
törzsőrmester. A 
dél-pesti katasztró-
favédelmi kirendelt-
ség állományából 
dicsérő oklevelet 
és jutalmat kapott 
Baráth Novák Csa-
ba tűzoltó zászlós, 
Nagy András törzs-
őrmester és Tóth 
Csaba főtörzsőr-
mester. Kiemelkedő 
munkájának elis-

meréseként oklevelet kapott a Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség öt munkatársa: Bényei 
Darázs Eszter tűzoltó százados, Fülöp sándorné 
százados, Bertók Szabolcs főhadnagy, Takácsné 
Nagy Borbála hadnagy és Lénárt Anett zászlós.

A közalapítvány kuratóriuma ez alkalom-
mal adta át azokat a jutalmakat is, amelyekkel a 
XVIII. kerületi Rendőrkapitányság állományá-
ban dolgozók közül havonta két-két fő kiemelke-
dő munkáját ismerik el.   

Az év első négy hónapjában végzett munká-
ja alapján jutalomban részesült Sági Zsuzsan-
na hadnagy és Rákóczi Róbert főtörzsőrmes-
ter, Csom Vid törzsőrmester és Pócs Krisztián 
főtörzszászlós, Varga Krisztián törzsőrmester és 
Vágó Zoltán törzszászlós, valamint a közalkalma-
zotti állományból Tóthné Kormányos Zsuzsanna 
és Bécsi Zoltánné. 

Ê P. a.

ÁTADTÁK A sZenT 
gyöRgy- És A sZenT 
FlóRIÁn-DíjAT
munkája elismeréseként idén Bulóczki istván rendőr főtörzszászlós vehette át a 
szent györgy-, sándor Barna tűzoltó zászlós pedig a szent Flórián-díjat, amellyel a 
Közalapítvány a Xviii. kerület Közbiztonságáért kuratóriuma ismeri el a közösség 
érdekében végzett közbiztonsági tevékenységet.

Amint azt Lévai István Zoltán alpolgármester 
a Bókay-kertben rendezett programindítón el-
mondta, a partnerség azt is jelenti, hogy kiemelt 
szerepet kap az önkormányzat és a civil szféra 
közötti együttműködés fejlesztése. A Zöld ke-
rület – Zöld partnerség projekthez kapcsolódó 
tevékenységet  Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata a Tudatos Vásárlók egyesületével 
koordinálja.

– Az önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a 
helyi civil szervezetekkel, amelyekkel eddig is 
mindig megtalálta a módot az együttműködésre, 
legyen szó bármilyen feladatról, így a most elő-
térben lévő környezetvédelemről is. Friss példa 
erre a Föld napján közösen végzett kerülettaka-
rítás és a „Te szedd!” akció keretében a hulladék-
gyűjtés – hangsúlyozta lévai István Zoltán, aki 
a Zöld kerület – Zöld partnerség program kap-
csán úgy fogalmazott, hogy az egyik cél a helyi 
környezetvédelmi akciók összefogása és a civil 

szervezetek ebben való részvételének minél haté-
konyabbá tétele. 

Az alpolgármester azt is megerősítette, hogy 
az önkormányzat a környezettudatos gondolko-
dásmód oktatására és elterjesztésére törekszik.

– Rendkívül fontos, hogy ezt a gondolkodás-
módot már óvodáskorban elsajátítsák a gyerekek. 
A környezettudatosságnak a felnőttek körében 
való terjesztésére pedig a civil szervezetekre há-
rul nagy feladat. Büszkék vagyunk arra, hogy 
ebben a zöld kerületben élünk, amelynek nagy 
részét alkotja kertvárosi környezet, valamint er-
dők. ezek megőrzése, védelme nagy felelősség, 
de mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
úgy neveljük fel a következő generációkat, hogy 
számukra a környezetvédelem már természetes 
legyen. A kerületben számos közösség foglalko-
zik ezzel, a Zöld partnerség projekt ezt a munkát 
hivatott összefogni.

Ê P. a.

KIeMelT FelADAT 
A KöRnyeZeTVÉDeleM
A Xviii. kerület természeti értékeinek megőrzése és a környezettudatos gondolko-
dásmódra nevelés az elsődleges célja a zöld kerület – zöld Partnerség elnevezésű 
programnak. Az európai Unió és a magyar állam támogatásával megvalósuló pro-
jekt május 17-i nyitórendezvényén a kerületi önkormányzat munkatársai és a prog-
ramhoz csatlakozó helyi civil szervezetek, vállalkozások képviselői találkoztak.

a tatárjárás után a szepességből áttelepülő németek alapították a várost

MÁr felvidéki 
testvérvÁrosunk is lesz
 A Kassához közeli Szepsi városával köt megállapodást az önkormányzat
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4 Közélet Az európai parlamenti választás került a fókuszba

Többeknek 
segíthetnek
A sokszor életet mentő véradás nép-
szerűsítése volt a célja a magyar vö-
röskereszt által a Kondor Béla Kö-
zösségi házban május 10-én tartott 
véradó napnak. 

– ez a szombat munkanap volt, ami azon is 
meglátszott, hogy nem jöttek el annyian, mint 
ahány emberre számítani lehet egy ilyen alka-
lommal – mondta Dervár Zita, a Vöröskereszt 
véradásszervezője. 

Magyarországon mintegy 250 ezer ember ad 
rendszeresen vért. Vért bárki adhat, aki hétköz-
napi értelemben egészségesnek mondható – pél-
dául a magas vérnyomás nem kizáró ok.

– A véradóra is pozitív élettani hatással van 
az egy alkalommal 4,5 deciliter vér levétele. Aki 
rendszeresen ad vért, az egészségesnek érezheti 
magát, mert egyrészt biztos lehet abban, hogy 
a vérét mind a hepatitis B és C, mind a HIV-
vírusra és a szifilisz kórokozójára szűrik. A vér-
adás mindemellett az időskori betegségek meg-
előzésében is segít, és frissíti a vérképzést.

 A férfiak egy évben öt, a nők négy alkalom-
mal adhatnak vért. egy véradó egyszerre három 
emberen tud segíteni.

– ez azt jelenti, hogy a három alkotóelem-
re bontott vérrel olyan embereken segíthetünk 
egyidejűleg, akiknek vörösvértestre, plazmára 
vagy trombocitára van szükségük – tájékoz-
tatott a szervező. – A vérkészítmények legna-
gyobb részét a daganatos betegségekkel küzdők 
megsegítésére használják fel. Általában elmond-
ható, hogy Magyarországon ma az életmentő 
műtétekhez van vér, de rendszerint a szükséges 
mennyiség határán mozog a tartalék. 

ezért is fontos, hogy új donorokat tudjon to-
borozni a Magyar Vöröskereszt, amely a tervek 
szerint háromhavonta tart majd véradó napot a 
Kondor Béla Közösségi Házban.

– A XVIII. kerületben a rendőrkapitányság 
és az önkormányzat épületében is megjelenünk 
havonta egyszer, hogy a kerületi lakosok is tud-
janak segíteni.

Ê P. a. 

Változnia kell 
az MsZP-nek
sokkal határozottabban, érthetően 
megfogalmazott célokkal kell megta-
lálnia a szavazókat a magyar szocia-
lista Pártnak. többek között erről be-
szélt somogyi zoltán politikai elemző 
a Bal18 május 13-i fórumán. A politoló-
gus fontos értékmérőnek tartja az eu-
rópai parlamenti képviselő-választás.

– eddig a baloldal egyértelműen az MsZP-t je-
lentette, amelynek a koalíciós partnere liberális 
volt. Most viszont arra kell berendezkedni, hogy 
a baloldalon több olyan politikai erő is előjött, 
amelyik meg tud állni a saját lábán – mondta 
somogyi lászló. 

Az elemző hozzátette, hogy ezeknek a balol-
dali pártoknak a jelenlegi erőviszonyait tisztáz-
ni fogja az eP-szavazás.

– Az 5 százalékos bekerülési küszöb alapján 
az is megtörténhet, hogy az új pártok nem jut-
nak be, és csak az MsZP küldhet képviselőket 
Brüsszelbe. De van olyan közvélemény-kutató 
cég, amely május első felében az együtt–PM-
nek és az lMP-nek is 10-10 százalékot mért.

Az új baloldali pártok egy eP-választási ku-
darc esetén nem fogják abbahagyni a politizá-
lást, így valószínűleg velük a jövőben is válasz-
tásról választásra meg kell állapodni.  

– A kampányokban nem lehet mindig véde-
kezni, elhajolni, mint egy bokszmeccsen. Ke-
mény ellenféllel szemben keményen kell fellépni. 
Meggyőződésem, hogy ha a baloldal kihasznál-
ta volna a Fidesz gyengeségeit, akkor még ebben 
az új választási rendszerben is nyerhetett volna 
– foglalta össze a véleményét somogyi Zoltán.  

Ê P. a. 

Online 
fogadóóra 
rendhagyó, „online polgármesteri fo-
gadóórát” tartott a Xviii. kerület pol-
gármestere, Ughy Attila. A FaceBookon 
lezajlott „azonnali kérdések – azon-
nali válaszok” másfélóráját több száz 
pestszentlőrinci-pestszentimrei követ-
te nyomon; a témákat a kerületben tör-
ténő több milliárd forintos fejlesztések 
mellett a „személyes ügyek” is jelentő-
sen meghatározták.

Online polgármesteri fogadóórát tartott a 
FaceBook-on május 14-én a XVIII. kerület pol-
gármestere, Ughy Attila. A hét elején meghirde-
tett eseményre közel hatszázan voltak kíváncsi-
ak. A kerületiektől több tucat kérdés érkezett az 
esemény másfél órája alatt; a beszélgetésekben 
egyaránt szó esett a kerület egészét és a kisebb 
lakóközösségeket érintő kérdésekről is.

– nagyon szerencsések vagyunk, mert a XVIII. 
kerületben élőket az átlagosnál jobban foglalkoz-
tatják a lakóhelyük problémái. sokan személye-
sen is megkeresnek bennünket, de vannak, akik-
nek egy-egy fárasztó nap után erre már se idejük, 
se energiájuk nem jut. ezért gondoltunk arra, 
hogy érdemes olyan platformot teremteni, ami 
a kerületi nappalikat összeköti a polgármesteri 
szobával. nem csalódtam: rengeteg kérdés érke-
zett, és azt hiszem, sikerült még az eddigieknél is 
élőbb, közvetlenebb kapcsolatot teremteni a lako-
sokkal – fogalmazott a polgármester.

A szerdai fogadóóra csak az első volt a sorban; 
Ughy Attila hetente tart majd online beszélgetést 
a kerületiekkel. Kiemelendő, hogy a hozzászó-
lók félretéve a politikai meggyőződésből fakadó 
indulatokat, hétköznapi, gyakorlatias kérdéseket 
feszegetve beszélgettek a polgármesterrel. 

– Én ebben biztos voltam. szerintem egy város 
életének, egy kerület életminőségének a megíté-
lése nemcsak politikai, sokkal inkább gyakorlati 
kérdés. A lakosok örömei és bánatai határozzák 
meg a mi tevékenységünket – mondta el a foga-
dóóra után Ughy Attila.

A kérdések zöme egyébként a kerületben har-
minc év után megvalósuló teljeskörű csatorná-
zásról valamint a közlekedésfejlesztési lehetősé-
gekről szólt. 

A polgármester jelezte: a későbbiekben a kér-
déseket előre is fel lehet tenni az oldalán, ahol 
naprakészen igyekszik első kézből hírt adni a ke-
rületet érintő legfontosabb eseményekről. 

Ughy Attila FaceBook-oldalán a polgármester 
vár mindenkit – kövessék az oldalát, ahol mindig 
előre tudnak majd a fogadóórákról. 

ht tps://w w w.facebook .com/ughy.at t i la .
polgarmester

Ê s. n. zs.

Érettségi akár 
egy év alatt! 
Felnőttoktatás: érettségi munka mellett,  
érettségi baba mellett, érettségi vidékről, 
érettségi külföldről a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek gimnáziumában 
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 
Tel.: 291-9597, 290-9487).
Beiratkozás: keddtől péntekig 13-tól 19 óráig, 
szombaton 8-tól 16 óráig.
Tanítási idő
levelező tagozat: kedden, szerdán, csütörtökön 
16.30-tól 20.20-ig
Távoktató-levelezői tagozat: csütörtökön, pénte-
ken 16.30-tól 20.20-ig, szombaton 8-tól 17 óráig 
jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyít-
vány, betöltött 16. életév szakmunkás bizonyít-
vánnyal rendelkezők indokolt esetben, egyéni 
tanrenddel, osztályozó vizsgákkal 2 vagy akár 1 
év alatt is elvégezhetik a középiskolát.
Ügyintézők: Haisza Katalin (+36-20-251-8522), 
Dombos jánosné (+36-20-992- 4767).

nem ajándék az eU-s támogatás
határozottan fellépnének az elnyert uniós támogatások szabályos folyósításáért a 
következő európai parlamenti ciklusban a Fidesz–KdnP képviselőjelöltjei, de kép-
viselni kívánják a határon túli magyarokat és a fogyatékkal élőket is. Kovács zoltán 
és dömötör Csaba tartott fórumot a Polgárok házában.

Az ülésen a katasztrófák megelőzésével, követ-
kezményeinek felszámolásával, a védekezés irá-
nyításával kapcsolatos feladatok fontosságára, a 
nagyobb hazai vagy külföldi káresemények, ve-
szélyhelyzetek kezelésére irányították rá a figyel-
met.

A XVIII. kerületben 2013. január 29-én meg-
alakuló helyi védelmi bizottság az illetékességi 
területén összehangolja a katasztrófák elleni vé-
dekezésben közreműködő szervek feladatait, az 
azok végrehajtására való felkészülést.  

A kerületi védelmi bizottságok élén 2013.  
január 1-jétől nem a polgármesterek állnak, 
hanem a kerületi kormányhivatalok vezetői. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén Hodruszky Csa-
ba látja el az elnöki tisztséget.

A védelmi bizottság munkáját a támogató, a 
honvédelmi és a katasztrófavédelmi munkacso-
port segíti.

A XVIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság 
áprilisban tartott éves ülésén az elnök elmondta, 
hogy a múlt évben számos gyakorlatot szerveztek. 
ezért, amikor 2013 júniusában riasztást kaptak a 
Dunán kialakult rendkívüli árhullám miatt, már 
felkészültek voltak a váratlan helyzetekre.

A beszámolóban az is elhangzott, hogy a nyári 
hőségriadó idején a közlekedési csomópontok-
ban vizet osztottak, beengedték az embereket a 
légkondicionált közintézményekbe, és elérhetővé 
tették a hőségriadóval kapcsolatos információkat, 
tanácsokat.

Októberben honvédelmi gyakorlatokat tartot-
tak, illetve az esetleges rendkívüli téli időjárásra 
készültek. A bizottság novemberi ülésén áttekin-
tették a szervezet egész éves munkáját, beszá-
moltak az általuk szervezett gyakorlatokról és 
az árvízi védekezés tapasztalatairól. Az év utolsó 
hónapja szerencsére eseménytelenül telt.

Ê fülep 

Fontos tudni, hogy 
katasztrófahelyzet észlelésekor a 
112-es telefonszámot kell hívni. erről 
szükség esetén értesítik a helyi 
védelmi bizottság elnökét, aki azonnal 
megkezdi a katasztrófaelhárítás 
szervezését, irányítását és 
a katasztrófa elhárításában 
közreműködők riasztását.

Felkészültek a vészhelyzetekre 
A Xviii. kerületi helyi védelmi Bizottság április 16-án tartotta éves ülését, amelyen 
megtárgyalták és elfogadták a 2013. évi beszámolót és a 2014-re szóló munkatervet. 

– Az április 6-i választások újabb kétharmados 
eredménye indokolttá teszi, hogy minél többet 
beszéljünk arról, miért is döntöttek így újra a sza-
vazók, mi történt velünk az elmúlt négy évben – 
mondta május 8-án a Polgárok Házában rendezett 
lakossági fórumon Kovács Zoltán, akit az est há-
zigazdája, Kucsák lászló országgyűlési képviselő 
nemcsak a nemzeti erőforrások Minisztériumá-
nak társadalmi felzárkózásért felelős államtitká-
raként, hanem korábbi kormányszóvivőként is 
bemutatott. 

Kovács Zoltán határozottan fogalmazott: egyes 
ázsiai államokat kivéve demokratikus körülmé-
nyek között eddig szinte egyetlen pártnak sem 
sikerült kétszer egymás után ilyen elsöprő győzel-
met aratnia. 

– Mindez jelzi, hogy történelmi fordulat követ-
kezett be az országban. De magát a fordulatot azok 
az eredmények jelentik, amelyeket elszánt akarat-
tal és kitartó munkával a kormány elért ebben a 
ciklusban – mondta. 

– Ha megnézzük, hogy az európai Parlament 
képviselői az elmúlt ciklusban hozzászólásaik-
ban mivel foglalkoztak a legtöbbet, akkor azt lát-
juk, hogy a magyar kormánnyal – vette át a szót 
Dömötör Csaba, akiről a meghívó Kucsák lászló 
elmondta az est elején, hogy 2007-től az európai 
parlamenti stáb tagjaként szerezett komoly tapasz-
talatokat, és a Fidesz–KDnP eP-képviselő-jelölti 
listáján jelenleg a 13. helyen szerepel. 

Dömötör Csaba tételesen sorolta azokat az ese-
teket, amelyekkel igyekeztek a magyar kormány 

munkáját ellehetetleníteni. összegyűjtött néhány 
olyan témát, amelyik vitát gerjesztett az európai 
Parlamentben.

A képviselőjelölt kiemelten beszélt a Tavares-
jelentés megszületésének történetéről.

– A magyar szocialisták hosszú ideig tagadták, 
hogy részük lett volna a Tavares-jelentés megfogal-
mazásában, míg végül Herczog edit egy pályázata, 
amelyben erre az erényükre hivatkozott, lebuktat-
ta őket.

A támadások kivédésére és az érdemi munká-
ra mindezek ellenére azért volt lehetőség, mert a 
2009-es európai parlamenti képviselő-választáson 
50 százalékot meghaladó támogatást kapott a Fi-
desz–KDnP, így 14 képviselőjével minden komoly 
szakbizottságban részt tudott venni. 

Ami a munka folytatását illeti, a Fidesz–KDnP 
képviselőjelöltjeinek határozottak az elképzeléseik.

– nagyon következetesen fogjuk képviselni 
a határon túli magyarok ügyét. el kívánjuk érni, 
hogy ne érhesse őket jogsértés az eU-n kívüli or-
szágokban, tehát Ukrajnában, szerbiában sem. 
Másodsorban minden lehetőséget meg fogunk ra-
gadni, hogy megkapjuk az uniós támogatásokat. 
ezekre nem ajándékként tekintünk, hiszen amikor 
aláírtuk a csatlakozási szerződést, többek között 
ezekért vállaltuk, hogy sok mindenről lemondunk. 
Kiállunk a rezsicsökkentés mellett, és képviselni 
fogjuk a fogyatékkal élők jogait is – említett né-
hányat a képviselőjelöltek céljai közül Dömötör 
Csaba.

Ê Kerékgyártó györgy
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Folytatás az 1. oldalról

Az ember az egyetlen élőlény a 
Földön, amelyik hulladékot ter-
mel. Magyarországon évente 25 
millió tonna szemetet dobunk 
ki.

– A cél az, hogy minél ke-
vesebb hulladék keletkezzen. 
Reményeink szerint a következő 
generációk egyre inkább megér-
tik ezt a problémát, és csökken-
teni fogják a szemét mennyisé-
gét – mondta Vámosi Oszkár, az 
Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség ügyvezetője.

Lévai István Zoltán alpol-
gármester szerint egy település 
közössége folyamatosan sokat 
tehet közvetlen környezetének 
megóvásáért, szépítéséért.

– Fontos, hogy ez a törek-
vés megvalósuljon, és fontos az 
is, hogy a környezetet szépítő 
önkormányzati akciók híre az 
óvodástól a nyugdíjasig minden 
korosztályhoz eljusson – mondta 
Lévai István Zoltán. – Minden 
évben megrendezzük például 
a Szebb, virágosabb kerületért 
akciót, amelyre tavaly ezer pá-
lyázó jelentkezett. A kertekbe, 
házak elé, erkélyekre kiültetett 
virágok évről évre díszesebbé 
varázsolják kerületünket.

Az alpolgármester kiemelte 
a gyerekek környezettudatos 
nevelésének fontosságát és azt, 
hogy az önkormányzat a jövő-
ben is magára vállalja a szer-
vező szerepét minden hasonló 
akcióban. 

Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re legnagyobb lakótelepe a 
Havanna, amelynek területén 
ugyancsak csökkent a hulladék 
mennyisége az utóbbi években. 
Kiss Róbert, a Havanna-lakó-
telep KDNP-s önkormányzati 
képviselője szerint a legnagyobb 
problémát még mindig a szelek-
tív hulladékgyűjtők környéke 
jelenti.

– Sajnos az illegális hulla-
déklerakás továbbra is gondot 
okoz a szelektív szigeteknél. A 
Föld napján is ezeken a helyeken 
várt ránk a legtöbb munka. A 
Te szedd! akció során a Fidelitas 
helyi szervezetének tagjai irá-
nyították a hulladékgyűjtést, és 
örömmel számolhatok be arról, 
hogy a lakótelepen élők közül 
idén már a korábbiaknál jóval 
többen csatlakoztak hozzánk – 
mondta Kiss Róbert.

A képviselő hozzátette, hogy 
reméli, minden egyes hason-
ló akcióban egyre több és több 
itteni lakos vesz majd részt, és 
lesznek közöttük olyanok, akik 
az év többi napján is segítenek 
tisztán tartani a lakótelepet. 

„minden évben 
megrendezzük pél-
dául a szebb, virá-
gosabb kerületért 
akciót, amelyre tavaly 
ezer pályázó jelent-
kezett. A kertekbe, 
házak elé, erkélyekre 
kiültetett virágok 
évről évre dísze-
sebbé varázsolják 
kerületünket.”

Csak az eMber 
szeMetel
Évente 25 millió tonna szemetet dobunk ki

ezeknek a zöldterületeknek a tisztán tartásában a legaktívabb fiatalok és pedagógusok is segédkeznek

Felhívás
BudapesT Főváros XvIII. kerüleT pesTszenTlőrInc-pesTszenTImre 

ÖnkormányzaT képvIselő-TesTüleTe (1184 BudapesT, üllőI úT 400.) pályázaToT 
hIrdeT az Önállóan műkÖdő InTézmény éleTFa szocIálIs szolgálaT 

(1184 BudapesT, lakaTos úT 9.) 

intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető (legfeljebb 5 év időtartamra)
A munkavégzés helye: 1184 Budapest, lakatos út 9.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, szervezeti és Működési szabályzatában 

és az ellátások szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, 
irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény 

szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi 
felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának 

szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.
illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: 
magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) szCsM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető számára 
előírt felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 

képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, magyar 
állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 

bevándorolt, vagy letelepedett, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat, szociális szakvizsga megléte. A pályázat részeként 
benyújtott iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget igazoló okirat 
másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére, fejlesztésére 

szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik, az álláshely elnyerése esetén 
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
A nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nagy Ágnes nyújt a 296-1393 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, írásban, zárt borítékban három példányban (egy eredeti és 
két másolati példány) „Életfa szociális szolgálat intézményvezetői pályázat” megjelöléssel a Budapest 

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodájának vezetője, dr. Holové Zsolt györgy részére kell benyújtani (1184 Budapest, Üllői út 400.).

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.

Felhívás 
 

BudapesT Főváros XvIII. kerüleT pesTszenTlőrInc-pesTszenTImre 
ÖnkormányzaT képvIselő-TesTüleTe (1184 BudapesT, üllőI úT 400.) 
pályázaToT hIrdeT az Önállóan műkÖdő InTézmény BorosTyán 

szocIálIs szolgálaT (1188 BudapesT, címer u. 88.) 

intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jeaörbe tartozó feladatok 
vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony 
működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az 

intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan 
működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört 

gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.
illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: 
magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) szCsM rendelet 3. számú 
mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 

év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy 
letelepedett, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat, szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány, az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai és gazdasági hatékonyságára 
vonatkozó szakmai program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati 
eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik, az álláshely elnyerése esetén eleget 

tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje:

A nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nagy Ágnes nyújt a 296-1393 

telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, írásban, zárt borítékban három példányban (egy 
eredeti és két másolati példány) „Borostyán szociális szolgálat intézményvezetői pályázat” 

megjelöléssel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának vezetője, dr. Holové Zsolt györgy részére kell 

benyújtani (1184 Budapest, Üllői út 400.).

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.
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6 Megbízható csatornabekötési lehetőséget kínál a Városgazda Közélet

Pestszentlőrinc-Pestszent-imre ön-
kormányzata kiemelt feladatának 
tekinti a közszolgálatot teljesítők tá-

mogatását, munkaeszközeik beszer-
zésének segítését. ennek jegyében 
az önkormányzat képviselő-testü-

lete a március 6-i ülésén úgy hatá-
rozott, hogy a XVIII–XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokságnak adomány 
formájában több mint 3,5 millió fo-
rintot ad egy terepjáró beszerzésére. 

A gépkocsi átvételekor Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok el-
mondta, hogy a speciális gépjármű 
beszerzését és alkalmazását a két ke-
rület domborzata, földrajzi viszonyai 
tették indokolttá. Az előnyös vásárlási 
konstrukció egy régebbi suzuki gép-
kocsi leadását és a suzuki Varró Már-
kakereskedés és szerviz üzletpoliti-
kai kedvezményét foglalta magában.  
– Én magam és a kerület vezetősége 
is elkötelezett a helyi vállalkozások 
és a magyar ipar támogatása iránt. 
ezt, illetve a katasztrófavédelem igé-
nyeit szem előtt tartva esett a válasz-
tás a suzuki márkára, ezen belül is a 
négykerék-meghajtású sX4 modellre 
– hangsúlyozta Ughy Attila polgár-
mester.

A személygépjárművet két feltétel-
lel adták át a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságnak. Az egyik az, 
hogy a járművet kimondottan a Dél-
pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gen használják, elsősorban vonulási 
feladatok ellátására. A másik kitétel 
úgy szól, hogy a beszerzéstől számí-
tott öt évig csak az önkormányzat 
engedélyével adhatják azt el. A suzu-
ki Varró cég három évre vonatkozó 
ingyenes integrált szervizcsomaggal 
támogatja a katasztrófavédelem mun-
káját.

Ê csernai

KATAsZTRóFAelHÁRíTÁs 
MInDen TeRePen

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A PesTsZenTlŐRInC-PesTsZenTIMRe 
KöZOKTATÁsÉRT KöZAlAPíTVÁny 

3 PÁlyÁZATOT HIRDeT Meg.
az 1. pályázat azon sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos vagy autizmus 

spektrum zavarral küzdő) gyermekek tanulási feltételeinek támogatását segíti, 
akiket a jelenlegi állami, önkormányzati nevelési-oktatási rendszer nem tud 

ellátni, és ezért nem állami fenntartású intézményekbe járnak. 
A támogatás formája: a 2014/2015-ös tanévben 10 hónapon át folyósított 
ösztöndíj. A pályázók köre: azok a gyermekek – 3 éves kortól a nappali 
rendszerű képzés befejezéséig – akik XVIII. kerületi állandó lakcímmel 

rendelkeznek, és a családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem             
37 000 és 70 000 forint között van.

a 2. pályázat a szociálisan nehéz körülmények közt élő gyermekek 
tanulási feltételeinek javítására, a rászoruló, de a szociális hálóból kieső, 

önkormányzati támogatásban nem részesülő tanulók tanulási feltételeinek 
megkönnyítéséhez nyújt segítséget. A támogatás formája: a 2014/2015- ös 

tanévben 10 hónapon át folyósított ösztöndíj. A pályázók köre: azok a XVIII. 
kerületi állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozat 1–13. évfolyamán 

tanuló diákok, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem     
37 000 és 70 000 forint között van.

a 3. pályázat a tehetségek kibontakozásának támogatását szolgálja.
Támogatható tevékenységek: a pályázó tehetségének kibontakozását segítő 

(művészeti vagy szellemi), megfelelően indokolt tevékenység.
A pályázók köre: XVIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező                   

13–20 éves fiatalok.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: egyszeri, maximum 200 000 forintos összeg.
Mindhárom pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.

A pályázatok benyújtásának helye (postai úton vagy személyesen):    
napraforgó óvoda, 1186 Bp., Tövishát u. 6.

Mindhárom pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 20.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:                             

Mezeiné Bakóczay Hedvigtől 06-1-2944-138-as telefonszámon.

A pályázatokkal kapcsolatos további információ a bp18.hu weboldalon olvasható.

A kerületi önkormányzat speciális gépjárművet adott át május 
7-én ünnepélyes keretek között a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
igazgatóságnak. A négykerék-meghajtású modell szélsőséges 
körülmények között is megállja a helyét.

� a kerületben 
is teljes erőbe-
dobással zajló 

fővárosi csatorna-
építési projekt az 
ingatlantulajdono-
sokra is feladatot ró, 
mivel a házi csator-
nabekötést nekik kell 
kiépíttetniük. a rá-
kötés megtervezése 
és kivitelezése egy 
szigorú előírásokhoz 
és engedélyekhez 
kötött többlépcsős 
folyamat. ehhez nyújt 
teljes körű segítséget 
a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt.

PusKás attila   

A városüzemeltető cég lehetősé-
get ad az érintett kerületi lako-
soknak arra, hogy garanciával 
rendeljék meg a házi rákötéssel 
kapcsolatos tervezői és kivitele-
zői szolgáltatásokat. A bekötés-
sel kapcsolatos teendők meg-
kezdésének feltétele az, hogy 
a csatorna tisztítónyílása kész 
legyen.

A tervezés megrendelését 
követően a tervező személyesen 
veszi fel a kapcsolatot a meg-
rendelővel, és intézi a szükséges 
dokumentumok beszerzését, az 
egyeztetéseket és a bejárásokat 
is. A szolgáltatás tartalmazza a 
felmérést, a tulajdoni lap, a hi-
vatalos térképmásolat beszerzé-
sét, a rákötési terv elkészítését, 
a közműegyeztetéseket, a Fő-
városi Csatornázási Műveknél 
a hivatalos ügyintézést és a lé-
tesítési engedély beszerzését. A 
szolgáltatást személyesen lehet 
megrendelni a Városgazda Ba-
ross utcai ügyfélszolgálatán.

Az engedélyes tervek elké-
szítése teljes körű ügyintézéssel 
22 ezer forint + áfa, azaz bruttó 
27 940 forint. A kivitelezés ár-
ajánlatának elkészítése díjmen-
tes.

szerződéskötés után a ki-
vitelezés tartalmazza a csa-
torna nyomvonalán a munka-
árok kiásását, a cső fektetését 

a megfelelő lejtésviszonyok ki-
alakításával, az anyagköltsé-
get, az ingatlannak a meglévő 
rendszerről való leválasztását, 
a rákötést a telekhatári tisztí-
tónyílásra, a munkaárok visz-
szatemetését, a föld tömörítését 

és igény szerint a munkaterület 
helyreállítását. A szolgáltatás 
alapára folyóméterenként 7200 
forint + áfa (bruttó 9145 forint), 
amit az esetleges extrém bontási 
és helyreállítási munkák költsé-
gei növelhetnek.

– Úgy gondoljuk, hogy a 
tervezés és a kivitelezés ára is 
versenyképes. lehet, hogy akad 
olcsóbb ajánlat is a piacon, de a 
Városgazdánál a garancia biz-
tosan érvényesíthető – mondta 
Vargáné gedei Anikó, a város-

üzemeltető cég ügyfélszolgálati 
osztályvezetője. – Az ügyfelek-
kel szerződést kötünk, minden-
ről számlát adunk, és minden 
folyamatot dokumentálunk, 
tehát panasz esetén bármi visz-
szakereshető.

a városüzemeltető cég lehetőséget ad az érintett kerületi lakosoknak arra, hogy garanciával rendeljék meg a házi 
rákötéssel kapcsolatos tervezői és kivitelezői szolgáltatásokat

AKCiós ár 
AUgUsztUs végéig
a városgazda 10 szá-
zalék kedvezményt ad 
a kivitelezés alapárából 
azoknak, akik augusz-
tus 31-ig 30 ezer forint 
előleg befizetésével a 
tervezést és a kivitele-
zést is megrendelik. ez 
esetben folyóméteren-
ként átlagosan 6500 
forint + áfa, vagyis brut-
tó 8255 forintos árral 
lehet számolni (ha nem 
merülnek fel komolyabb 
bontási költségek vagy 
egyéb extrém költség-
növelő tényezők). 
– egy értékesítő kol-
légánk járja a háztar-
tásokat, tőle is lehet 
felvilágosítást kérni a 
városgazda nyújtotta 
lehetőségekről. ez a 
kolléga igazolvánnyal 
rendelkezik, amelyet kö-
teles felmutatni, így az 
ingatlantulajdonosoknak 
nem kell félniük attól, 
hogy csaló próbálkozik 
náluk – tájékoztatott 
vargáné gedei anikó.
a csatorna akciós házi 
bekötéséről teljes körű 
tájékoztatás kapható a 
városgazda ügyfélszol-
gálatán (1181 buda-
pest, baross utca 7.), 
a 06-30-549-6922-es 
telefonszámon, valamint 
az ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu elekt-
ronikus levélcímen.

érdeMes a nyÁr 
végéig szerződni
Bízza a házi bekötést a városüzemeltető cégre!

www.bp18.hu
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7Közélet Az önkormányzat képviselő-testületének április 25-i ülésén született határozatok

haTározaTok
p 1. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy támogatja az 
előterjesztés mellékletét képező 
iskolai alapítóokirat- módosítá-
sokat.
A testület 21 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte a polgár-
mestert az 1. sz. határozati ja-
vaslat tartalmával megegyező 
válaszlevél elkészítésére.
p 2. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egybehangzóan dön-
tött úgy, hogy az Életfa szociá-
lis szolgálat intézményvezetői 
álláshelyére pályázatot ír ki (1. 
sz. melléklet), és felkérte a pol-
gármestert, hogy gondoskodjon 
a pályázati felhívás megjelente-
téséről.
A testület 21 igen szavazattal 
egyöntetűen határozott arról, 
hogy a Borostyán szociális szol-
gálat intézményvezetői állás-
helyére pályázatot ír ki (2. sz. 
melléklet), és felkérte a polgár-
mestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívás megjelenteté-
séről. 
p 3. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 

hagyta jóvá a 156208 hrsz-on 
nyilvántartott ingatlanon, a Vil-
mos endre sportcentrum (1181, 
nagyszalonta u. 25. sz.)  terü-
letén 20 x 40 méteres műfüves 
labdarúgópálya megvalósítására 
a VIII. Országos Pályaépítési 
Program keretében beadott pá-
lyázat együttműködési megál-
lapodását a Magyar labdarúgó 
szövetséggel. A képviselők fel-
hatalmazták a polgármestert az 
okirat aláírására az előterjesztés 
1/a mellékletében lévő minta 
szerint.
A testület 21 igen szavazattal 
egybehangzóan fogadta el a 
156208 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlanon, a Vilmos endre 
sportcentrum területén 20 x 40 
méteres műfüves labdarúgó-
pálya megvalósítására a VIII. 
Országos Pályaépítési Prog-
ram keretében beadott pályázat 
együttműködési megállapodá-
sát a sztehlo gábor evangéli-
kus óvoda, Általános Iskola és 
gimnáziummal mint szakmai 
partnerrel. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az 
okirat aláírására az előterjesz-
tés 2/a mellékletében lévő minta 
szerint.
A képviselő-testület 21 igen sza-

vazattal egyöntetűen úgy dön-
tött, hogy megerősíti a pénzügyi 
ellenőrzési bizottság április 9-i 
rendkívüli ülésén elfogadott 
54/2014. (IV. 9.) határozatot, és 
jóváhagyta, hogy a Vilmos end-
re sportcentrum területén a 20 x 
40 méteres műfüves labdarúgó-
pálya megépítéséhez szükséges 
9 753 600 forint  önrészt az ön-
kormányzat a 2015. évi költség-
vetéséből biztosítsa.  
A testület 21 igen szavazat-
tal egyhangúlag hagyta jóvá a 
143742  hrsz-on, a Kapocs Álta-
lános és Magyar–Angol Két Tan-
nyelvű Iskola (1188 Kisfaludy u. 
101.) területén 12 x 24 méteres 
műfüves labdarúgópálya meg-
valósítására a VIII. Országos 
Pályaépítési Program keretében 
beadott pályázat együttműkö-
dési megállapodását a Magyar 
labdarúgó szövetséggel. A kép-
viselők felhatalmazták a polgár-
mestert az okirat aláírására az 
előterjesztés 1/b mellékletében 
lévő minta szerint.
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyöntetűen jóváhagyta 
a 143742 hrsz-on, a Kapocs is-
kola területén 12 x 24 méteres 
műfüves labdarúgópálya meg-
valósítására a VIII. Országos 

Pályaépítési Program keretében 
beadott pályázat együttműkö-
dési megállapodását a Kapocs 
Általános és Magyar–Angol Két 
Tannyelvű Iskolával mint szak-
mai partnerrel. A képviselők fel-
hatalmazták a polgármestert az 
okirat aláírására az előterjesztés 
2/b mellékletében lévő minta 
szerint.
A testület 21 igen szavazattal 
egyetértésben határozott arról, 
hogy megerősíti a pénzügyi el-
lenőrzési bizottság  április 9-i 
rendkívüli ülésén elfogadott 
55/2014. (IV. 9.) határozatot, és 
hozzájárult, hogy a Kapocs is-
kola (az alapító okiratban meg-
jelölt címe: 1188 Kapocs u. 56., 
az ingatlan-nyilvántartásban 
rögzített címe: 1188 Kisfaludy 
u. 101., de a valóságban 143742 
hrsz. alatt azonos önálló egysé-
get képező) területén a műfüves 
labdarúgópálya megépítéséhez 
szükséges 5 067 300 forint ön-
részt az önkormányzat a 2015. 
évi költségvetéséből biztosítsa. 
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egybehangzóan hagyta 
jóvá a 142837 hrsz-on, a szenczi 
Molnár Albert Református Ál-
talános Iskola (1188 nagykőrösi 
út 55–57.) területén a Magyar 

labdarúgó szövetség által létesí-
tendő 20 x 40 méteres műfüves 
labdarúgópálya megépítéséhez 
kapcsolódó, az előterjesztés 4. 
sz. mellékleteként csatolt együtt-
működési megállapodást, s fel-
kérte és felhatalmazta a polgár-
mestert annak aláírására.
A testület 21 igen szavazattal 
egyöntetűen hagyta jóvá a jézus 
Isteni szívéről nevezett Karme-
lita nővérek tulajdonában álló, 
a 154654 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlanon, a szent lőrinc Ka-
tolikus Általános Iskola (1183 
gyöngyvirág u. 39–41.) terüle-
tén a Magyar labdarúgó szö-
vetség által létesítendő 12 x 24 
méteres műfüves labdarúgópá-
lya megépítéséhez kapcsolódó, 
az előterjesztés 5. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodást, s felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert an-
nak aláírására.
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött 
arról, hogy a testület 387/2013. 
(XI. 17.) sz. határozata alapján 
2013. november 8-án létrejött 
együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 6. sz. melléklete 
szerint módosítja, s felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az együttműködési megállapo-
dás módosításának aláírására.  
A testület 21 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, 
hogy a jézus Isteni szívéről ne-
vezett Karmelita nővérek tu-
lajdonában álló, a 154654 hrsz-
on nyilvántartott szent lőrinc 
Katolikus Általános Iskola te-
rületén a Magyar labdarúgó 
szövetség által létesítendő 12 x 
24 méteres műfüves labdarúgó-
pálya megépítéséhez kapcsoló-
dó előterjesztés 5. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodás záradékát (7. sz. 
melléklet) elfogadja, s felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására. 
p 4. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egyhangúlag döntött 
arról, hogy a 236/2014. (III. 6.) 
sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. A testület egyetértett 
abban, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány rendelkezésére bocsátja 
az eszterlánc, a gyöngyszem, 
a Hétszínvirág, a Kerekerdő, a 
Mocorgó, a nyitnikék, a Pity-
pang, a szivárvány, a Vackor, a 
Zenevár és a Zöld liget óvoda 
pontos nevét, címét, helyrajzi 
számát, valamint a földhivatali 
nyilvántartási lap másolatát, és 
gondoskodik az arról szóló iga-
zolás beszerzéséről, hogy a pálya 
kialakítása nincs építési enge-
délyhez kötve. 
p 5. A testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy határozott, 
hogy indul a 28/2014. (IV. 1.) BM 
rendelettel kiírt „A közbiztonság 
növelését szolgáló önkormány-
zati fejlesztések támogatása” 
című pályázaton, az alábbi cím-

mel: „Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre térfigyelő rend-
szerének bővítése” és az előter-
jesztésben rögzített helyszíneken 
történő fejlesztésekkel. A képvi-
selők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan kijelen-
tette, hogy „A közbiztonság nö-
velését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása” című 
pályázat kiírója (BM) általi tá-
mogatás esetén a megvalósuló 
fejlesztést az önkormányzat a 
beruházás megvalósításától szá-
mított öt évig az eredeti rendel-
tetésének megfelelően – a mű-
ködtetésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok betartásával – fogja 
használni. A képviselők felkér-
ték a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre.  
p 6. A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag felkérte a pol-
gármestert annak megvizsgálta-
tására, hogy a már rendeletben 
biztosított jogosultságokon felül 
milyen egyéb –  az előterjesztés 
céljaival és szándékaival össz-
hangban lévő –  lehetőségek 
nyújthatók a gyermeküket egye-
dül nevelő szülőknek.  

sürgősségI 
haTározaTok
p s1. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen úgy 
döntött, hogy a Vasút utca 48/b 
és nemes u. 2. alatt elhelyezkedő 
ingatlanon lévő, 21 négyzetmé-
ter alapterületű helyiség felújí-
tási munkálatainak befejezésétől 
– 2014. január 1-jétől – a helyi-
séggel kapcsolatos pályáztatási 
eljárás lefolytatásáig és az eljárás 
alapján a szerződés megkötéséig 
terjedő időszakra az ideiglenes 
pihenőhelyiséget biztosító kon-
ténerek bérletével kapcsolatban 
felmerülő költségeket megtéríti a 
BKV Zrt-nek. A költségek meg-
térítése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi ClXXXIX. törvény 10. § (1) 
és (2) bekezdése alapján önként 
vállalt feladat. A megtérítést tá-
mogatásként kívánja megállapí-
tani a testület, a BKV Zrt. iga-
zolt költségei alapján, legfeljebb 
azonban bruttó 1,5 millió forint 
értékben. A képviselők felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.  

p s2. A képviselő-testület zárt 
ülésen 19 igen szavazattal egyet-
értésben döntött a polgármes-
ternek adandó felhatalmazásról.

HaMarosan bővül a kerület 
térfigyelő rendszere

Mozgóurna igénylése
TIsZTelT VÁlAsZTóPOlgÁROK!
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki egész-
ségügyi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában korlátozott, 
a szavazás napját megelőzően (2014. május 23. 16:00 óráig) írásban 
kérheti a Budapest 15. számú Országgyűlési egyéni Választókerületi 
Választási Irodától (1181 Budapest, Városház utca 16.) a mozgóurna 
biztosítását.
A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, a 
választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) vagy meghatalma-
zott útján lehet benyújtani.
A szavazás napján 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól igényel-
hető mozgóurna. A szavazatszámláló bizottság címe azonos az érte-
sítőn szereplő szavazóhelyiség címével. Kivételt képeznek ez alól az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok, akik – a szavazás napján – a 
sztehlo gábor evangélikus gimnázium épületében (Kossuth lajos tér 
2.) lévő 11. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságától kérhet-
nek mozgóurnát. 

dr. peitler péter
az Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Iroda vezetője
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8 Mit tehetünk háztartásunk energiahatékony működéséért?Közélet

�gyakran használt fogalom a 
környezettudatosság, de ez a 
legtöbb ember számára valami 

olyasmit jelent, ami inkább másokat 
érint, vagy úgy gondolják, hogy az 
ilyen magatartás, életmód különleges 
tudást és jelentős beruházást igényel. 
ezt a tévhitet szeretnénk eloszlatni 
most induló 3 részes sorozatunkkal, 
amelyben bebizonyítjuk, hogy a kör-
nyezet fenntarthatóságáért mindenki 
sokat tehet a maga helyén és eszkö-
zeivel.

A környezettudatos életmód segítheti a családi 
kassza költségeinek csökkentését, védi mindany-
nyiunk otthonát, a Földet, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a természeti környezetünk még nagyon so-
káig maradjon élhető. A felelősségteljes magatar-
táshoz környezettudatos szemléletre van szükség, 
változtatnunk kell a környezetre káros szokásain-
kon, ami kezdetben lemondásokkal, esetleg anya-
gi áldozattal is jár, de hosszabb távon mindenkép-
pen megtérül a befektetés.

A fenntartható jövő iránti felelősség nemcsak 
a magánszemélyeket, hanem a vállalatokat és az 
önkormányzatokat is érinti, ezért a XVIII. ke-
rületi önkormányzat 2011-ben csatlakozott egy 
délkelet-európai nemzetközi programhoz (Re-
seeties projekt – south east europe Program), 
amelynek célja az energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrások optimális kiaknázása és a hulla-
dékok újrahasznosítása. Mindez nem lehetséges 
a kerületi lakosok támogatása és közreműködése 
nélkül, ezért az önkormányzat e sorozat keretében 
is hasznos információkkal, tanácsokkal kívánja 
segíteni az itt élőket az energiahatékonyságot, a 
hulladékkezelést és a megújuló energiák haszná-
latát illetően.

Mai témánk a tudatos, racionális energiafel-
használás, mert a háztartásokban ez képezi a 
megtakarítási lehetőségek legszélesebb skáláját. 

a házTarTásI energIa FelhasználásI 
TerüleTenkénTI áTlagos 

megoszlása

Fűtés: 60–70%
meleg víz: 10–15%

hűtés: 8–12%
elektromos berendezések

(szórakoztató elektronika, háztartási 
gépek): 10%

világítás: 2%

Fűtés
A mi éghajlati viszonyaink között a fűtésre for-
dított energia az épületek energiafogyasztásának 
több mint 50 százalékát teszi ki. 

Az energiahatékony, takarékos használat alap-
feltétele az, hogy optimalizáljuk az egyes helyisé-
gek hőmérsékletét. Ha csak 2 fokkal csökkentjük 
a hőmérsékletet éjszakára, már akkor is 10 száza-
lék energiát takaríthatunk meg.

3 Jó tAnáCs
a fűtési szezon előtt tisztíttassuk ki a 
gázkészüléket, légtelenítsük a fűtőtes-
teket.
szereltessünk a radiátorra szabályozó-
szelepet.
a konyhát ne fűtsük a főzés idején, s 
a hálószobában is kellemesebb aludni, 
ha pár fokkal hűvösebb van, mint a 
lakás többi részében. 

épületeK Hőszigetelése, 
ablaKcseRe
Az épületeknél a homlokzatokon, illetve a nyílá
záróknál a legnagyobb a hőveszteség.

3 Jó tAnáCs
Ha 5 centiméterrel növeljük a szige-
telés vastagságát, az 8 százalékkal 
csökkentheti az fűtési költséget.
a nyílászárók cseréjével 30 százalékkal 
is mérsékelhető a fűtési energiakölt-
ség.
a jobb energetikai mutatókkal rendel-
kező ingatlan értéke magasabb.

vízFelHasználás
Az egészséges ivóvíz mennyisége drasztikusan 
csökken bolygónkon, az ivóvíz előállítása és háló-
zatba juttatása, a szennyvíz elvezetése és kezelése 
pedig igen energiaigényes folyamat. ezért, ha a 
vízzel takarékoskodunk, az energiával is takaré-
koskodunk. Hazánkban az egy főre jutó átlagos 
vízfogyasztás 140–150 liter/nap, amelynek több 
mint 60 százalékát teszi ki a tisztálkodás és a WC-
használat vízszükséglete.

3 Jó tAnáCs
válasszuk a fürdőkád helyett a zuha-
nyozást – az előbbivel 100–150, az 
utóbbival 50–70 liter vizet használunk 
el.
a Wc öblítésére kiválóan alkalmas az 
eső- vagy a fürdővíz, így ezek össze-
gyűjtésével öblítésenként körülbelül 10 
liter csapvizet spórolhatunk meg. 
a vízcsap csepegése, a Wc-tartály 
szivárgása miatt akár havi 150–200 
liternyi vizet is elpazarolunk.

világítás
Az energiatakarékos világítás azt jelenti, hogy 
úgy kapjuk meg a komfortérzetünkhöz szüksé-
ges fényerőt, hogy közben a villanyszámlánk nem 
szökik az égig.

3 Jó tAnáCs
Ha elmegyünk otthonról, vagy huza-
mosabb ideig nem tartózkodunk egy 
helyiségben, kapcsoljuk le a világítást!
ne kapcsoljuk ki a világítást hagyo-
mányos körték esetében 5 percnél, 
kompakt és neon fénycsövek eseté-
ben 15 percnél rövidebb időre, mert a 
felkapcsolás annyi energiát fogyaszt, 
mintha a fénycsővel negyed órán át 
folyamatosan világítottunk volna!
a mobiltelefon-töltő akkor is vesz fel 
áramot, ha úgy van bedugva a kon-
nektorba, hogy nincs rácsatlakoztatva 
készülék, tehát ha nem használjuk, 
húzzuk ki a konnektorból!

Hűtés és Fagyasztás
szintén jelentős arányt képvisel a háztartási ener-
giaköltségekben a hűtés és fagyasztás. A környe-
zeti hőmérséklet 1 Celsius fokos emelkedése a 
névleges 25 fokos értékhez képest 5 százalékkal 
növeli az energiafogyasztást.

3 Jó tAnáCs
a hűtő- és fagyasztókészülékeket jól 
szellőztetett és száraz helyiségben 
üzemeltessük! 
a készülék elhelyezésénél ügyelni kell 
a környezeti hőmérsékletre, a napsü-
tésre!
a hűtőszekrény szellőzőnyílását hagy-
juk szabadon, és tisztítsuk rendszere-
sen!

ne feledjük, hogy a háztartási energiafelhasz-
nálás csökkentésével minden különösebb beru-
házás nélkül számottevő pénzügyi megtakarítás 
érhető el, miközben a környezetünket is óvjuk!

A projekt a South East Europe Program kereté-
ben, az Európai Unió és Magyarország társfinan-
szírozásával valósul meg.

ne Hagyjuk 
Megszökni 
az energiÁt!
Mindenki sokat tehet a környezetéért

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A helyi civil szervezetek képvise-
lői tavaly novemberben vehettek 
részt először a kerületi önkor-
mányzat által kezdeményezett 
civil információs napon. első 
alkalommal a pályázati lehetősé-
gekről, második alkalommal – a 
februári találkozón – az alapít-
ványokat, egyesületeket érintő 
jogszabályváltozásokról tájéko-
zódhattak.   

Orosz Ágnes, a Civil Informá-
ciós Centrum könyvelési szakér-
tője felhívta a figyelmet a május 
31-i dátumra. ez a határnapja 
ugyanis többek között a társasági 
adó bevallásának, a közhasznú-
sági jelentés és az alapítóokirat-
módosítás beadásának.

– sokan felkapják a fejüket, 
amikor a társasági adóbevallás-
ról beszélünk, hogy a civil szer-
vezetek nem folytatnak vállal-
kozási tevékenységet – mondta 
Orosz Ágnes. – ez igaz, de 
ebben az esetben február 25-ig 
nyilatkozatot kellett tenniük, 
hogy nincs társasági adófize-
tési kötelezettségük. A tapasz-

talat azonban az, hogy számos 
szervezetnél, alapítványnál erről 
megfeledkeznek, és ez később, 
ha például nullás igazolásra van 
szükségük, vagy a köztartozás-
mentes adatbázisba akarnak 
bekerülni, gondot okoz. Éppen 
ezért fontos a május 31-i határ-
idő, amíg pótlólag beadhatja a 
nullás társasági adóbevallást, 
aki februárban megfeledkezett 
róla.

Ugyancsak május utolsó nap-
jáig lehet közzétenni az 1 száza-
lékos adófelajánlások felhaszná-
lását.

– Fontos tudni, hogy idén a 
2012-ben kiutalt 1 százalékok 

felhasználásáról kell nyilatkoz-
ni – hívta fel a figyelmet a szak-
értő. – A Központi statisztikai 
Hivatal nyomtatványát is május 
31-ig kell kitölteni. A nyomtat-
vány letöltéséhez regisztrálni 
kell a KsH internetes oldalán. 

A tájékozató során a résztve-
vők információt kaptak a köz-
hasznú szervezetek könyvelési 
szabályairól is. A fórum második 
részében Orosz Ágnes az egye-
sületek, alapítványok működé-

sét érintő jogszabályváltozással 
vagy éppen a személyi változá-
sok bejelentésével kapcsolatos 
kérdésekre válaszolt. Mivel több 
jelenlevő is panaszkodott a sze-
rintük túlságosan bürokratikus 
új jogi szabályozásra, a szakértő 
az ezzel kapcsolatos félelmeket 
is igyekezett eloszlatni a válto-
zást követő teendők pontos el-
magyarázásával. 

Ê Puskás attila

CIVIleKneK FOnTOs 
DÁTUM A MÁjUs 31.

továBBi FórUmoK
A Civil információs Centrum folyamatosan tart töb-
bek között pénzügyi, jogi, közhasznúsági és adózási 
témakörben fórumokat saját székhelyén, a iii. ke-
rületben, a hidegkúti nándor utca 8–10. szám alatt. 
tehát az is tájékozódhat a változásokról, aki nem 
tudott elmenni a Xviii. kerületi találkozóra. 
további kérdésekkel is lehet a CiC munkatársaihoz, 
mráz-horváth edinához és Bódi gáborhoz fordulni, 
akik készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-479-
5297 vagy a 06-20-445-4105-ös telefonszámon, vala-
mint a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

harmadszor találkoztak a Xviii. kerületi civil szervezetek 
képviselői a Civil információs Centrum (CiC) által szá-
mukra rendezett fórumon. A május 6-i összejövetelen az 
egyesületeket érintő kérdésekről és a május 31-i dátum 
fontosságáról tartott tájékoztatót orosz ágnes, a CiC 
könyvelési szakértője. 
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9Ebek csaholásától és gyerekkacajtól volt hangos a Bókay-kert Kultúra

sportol a kutya, 
sportol a gazdi

A kutya és az ember bensőséges viszonyát bizonyította a Kutyás Sportízelítő

ditzendy attila arisztid 

A házikedvencekkel közösen 
űzött sport fontosságát hangsú-
lyozta Ughy Attila köszöntőjé-
ben.

– Én is úgy kezdtem a napot, 
hogy amikor reggel Rudolf, a 
macska megérkezett, sárosan, 
vizesen, egy törülközővel ered-
tem a nyomába. Persze ha vala-
ki például kutyaiskolába jár, azt 
nyilván nem kell keresztülül-
dözni a lakáson, ha meg akarja 
törölni az ember. jó szórakozást 
mindenkinek! – így a polgár-
mester.

A szórakozásra pedig nem 
panaszkodhatott senki. Talán 
csak az a néhány mazsorett, 

akik a hangulat kedvéért sikol-
tozni kezdtek, amikor Juhász 
József a színpadra szólította a 
nap főszereplőit: a kutyákat és 
gazdáikat egy közös fotózásra a 
táncoslábú kislányokkal.

A kislányok után pedig a kis-
kutyák, az ovis ebek mutatták 
meg, mit is tudnak.

– Fontos minden ilyen ese-
mény, ugyanis a kerületben 
lőrincen él a legtöbb kutya. A 
gazdák itt megismerkedhetnek 
a kulturált kutyatartással – fo-
galmazott az egyik legrégebbi 
kutyaiskola vezetője. A kérdés-
re, amely vélhetően minden 
bámészkodóban felötlött – Mi 
szükség kutyaóvodára? – maguk 
a kölykök adtak választ hatásos 
engedelmességi bemutatójukkal. 

Az óvoda fontosságát hang-
súlyozta a műsorvezető szerepét 
is betöltő juhász józsef:

– A cél az, hogy gond nélkül 
lehessen emberek közé vinni a 
kiskutyát, hogy séta közben ne 
mással, csak a gazdival foglal-
kozzon.

a Külcsín 
is Fontos
Az iskolázott ebek mellett, a 
rendezvény felhívásának eleget 
téve, sokan látogattak ki „isko-
lázatlan” kutyusukkal.

A kamasz Bregyán Sára a 
szépségversenyre érkezett Vil-
mossal.

– Ő Vilmos, az én keverék 
kutyám – mutatta be a kajla 
goldi-border collie-t.

Ahogy sárát barátnője, gyor-
sak luca kísérte, úgy Vilmost 
barátja, Belzebub, aki amúgy 
luca biewer yorkie-ja.

Mindeközben, a pontos szer-
vezésnek köszönhetően, önként 
jelentkező gyerekekkel közös 
produkciót adtak elő a pest-
szentlőrinci kutyaiskolások. Tíz 
virágcserepet sorakoztattak föl 
egymástól jó két méter távol-
ságra, s az egyik alá teniszlab-

dát rejtett valamelyik vállalkozó 
kedvű lurkó. Az ebeknek meg 
kellett találniuk az eldugott lab-
dát. Ahány kutya, annyi mód-
szer: volt, amelyik végigszima-
tolta az összes cserepet, végül 
tévedhetetlen magabiztossággal 
bökött rá az elrejtett tárgyat őr-
zőre, de akadt olyan is, amelyik 
felborogatott minden virágcse-
repet, amíg fel nem bukkant a 
teniszlabda.

soK játéK, 
Kevés munKa
Az agility-bemutatót figyelve az 
emberben megfogalmazódott a 
gondolat: ez tényleg sport.

– elsősorban a kutyusnak 
sport ez – hangsúlyozta Horváth 
András, a smiley Agility Klub 
alapító elnöke. – Tudomásul kell 
vennünk – tette hozzá –, hogy 
sose leszünk olyan gyorsak, 
mint a kutyák. saját és kutyánk 
pályáját kell összehangolni, hogy 
a legjobb eredményt futhassuk.

nem is gondolná az ember, 
hogy a kutyakiképzésnek szer-
ves része a gazdi védelme. Még-
hozzá fajtától, mérettől függetle-
nül. Bizony, sok eb kifejezetten 
ijesztő volt, amint rárontott 

a védőfelszerelésben támadó, 
majd menekülő kiképzőre.

– Utána bármelyik kutyához 
oda lehet menni – nyugtatta a 
nézőket juhász józsef. – Csak 
ameddig a veszély fennáll, addig 
teszik a dolgukat.

Valóban, a nemrég vicsorgó, 
acsarkodó jószágokat nyugod-
tan simogathatták, dögönyöz-
hették a gyerekek és szüleik.

az embeR 
legHűségesebb 
táRsa
A játékos versenyek, engedel-
mességi és önvédelmi bemutatók 
között ámulattal csodálhattuk, 
mire képes a jól kiképzett segí-
tő eb. A kiképzés anyagi részé-
be Mali Erika, a neO Magyar 
segítőkutya egyesület alelnöke 
avatott be.

– Két esztendeig tart a kép-
zés. A táplálással, iskoláztatás-
sal, utazással együtt kétmillió 
forintba kerül.

erika maga is kerekesszékes, 
az ő és sorstársai életét ország-
szerte tizenhárom jól képzett 
négylábú segíti. 

– nem csupán a pénz miatt 

van ilyen kevés segítő kutya, ha-
nem azért is, mert kiképzők sem 
vagyunk sokan.

Kutyás futás, frizbibemutató, 
keverék-szépségverseny, no és 
egy hatalmas méretű, ám annál 
jámborabb, hazánkban igen rit-
ka fajta, az ír farkaskutya várt 
minden állatszerető családot 
ezen a borongós, mégis barátsá-
gos napon.

� ebek csaholása és hangos gyerekkacaj riasz-
totta fel a vészjósló felhők elől a bókay-kerti fák 
lombjai közé menekülő madarakat kora délelőtt. 

a barátságtalan időjárás dacára harmadízben vártak 
mindenkit a vasárnapi Kutyás sportízelítőre. „megbe-
széltem az égiekkel, hogy délután ötig nem fog esni” 
– ígérte juhász józsef, a pestlőrinci Kutyakiképző 
iskola vezetője. az égiek tartották a szavukat, így a 
szervezők hamisítatlan családi programmal ajándé-
kozhatták meg a kicsiket, nagyokat és a kutyákat.

KitArtás nélKül 
ninCs Agility
– egy, másfél év kell 
ahhoz, hogy összeér-
jen kutya és ember. 
ehhez keveseknek 
van türelme. emellett 
komoly állóképességet 
kíván ez a megterhe-
lő lábmunkát igénylő 
sport. a jelszó pe-
dig: sok játék, kevés 
munka” – avatott be 
a részletekbe Horváth 
andrás, a smiley agility 
Klub alapító elnöke.
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„Hetvenkedő” 
Zsolnai Mihály
zsolnai mihály fafaragó művésznek a 
70. születésnapja alkalmából nyílt ki-
állítása május 9-én a Fehéren Feketén 
galériában. 

Zsolnai Mihály fafaragó művészt sokan kedve-
lik jó kedélyéért, közvetlen modoráért, pozitív 
kisugárzásáért. ezért nem volt kétséges, hogy a 
jubileumi tárlatra zsúfolásig megtelik a galéria, 
sőt a későn jövőknek már csak az udvaron, jobb 
esetben az ajtó előtt jut hely.  

nádasdi Mihály szobrászművész üdvözlő 
szavait követően a Duo Contours, vagyis Pollák 
Rita és Kovács Adrienne gondoskodott az ün-
nepi hangulatról cselló-, illetve gitárjátékával, 
majd jakos Kata költő saját versével köszöntötte 
az ünnepeltet. A „hetvenkedő” Zsolnai – ahogy 
a meghívón is szerepel a kiállítás címe – mun-
kásságát Frömmel gyula festőművész, a Magyar 
Kultúra lovagja méltatta. A fafaragó művészt a 
kiállítást megtekintő Ughy Attila polgármester 
is köszöntötte. 

Zsolnai Mihály kisgyermekkora óta sze-
relmese a fának, akkor még apró játékokat fa-
ragott.  Fél évszázada faragja hivatásszerűen a 
fát, hogy átörökítse a faragványba a természet 
szépségét. Pályája során a sokféle használati 
tárgy,  bútor mellett számos egyházművésze-
ti alkotást, kopjafát és székelykaput készített. 
– A tárlat anyaga csupán töredéke a munkáim-
nak – mondta a művész. – A célom az volt, hogy 
teljes keresztmetszetet adjak a pályafutásomról, 
a legegyszerűbb népművészeti fafaragásoktól a 
szakrális művészeti témákon át a használati tár-
gyakig és a modern munkákig. 

A művész több mint száz kiállításon vett 
részt eddig, amelyek fele egyéni tárlat volt. Al-
kotásait nemcsak hazánkban, hanem a szom-
szédos országokban, sőt a tengerentúlon is lát-
hatta már a közönség.  

Zsolnai minden fában, még a legcsúnyább 
gyökeres fában is lát valami érdekeset, megfa-
ragni valót. 

Munkájáról, amely az elmúlt évtizedek alatt 
művészetté nemesült, ő maga úgy vélekedik, 
hogy addig jó csinálni, amíg örömet nyújt az 
embernek. És neki még felcsillan a szeme, ha 
faraghat…

A tárlat május 27-ig tekinthető meg. 
Ê f. e. 

Két esztendő 
Comenius 
nyomában
Kerületünkben rendezték meg a nem-
zetközi Comenius program utolsó ta-
lálkozóját. A külföldi diákokat az Ady 
iskola tanulói látták vendégül.

A Comenius Felelősségtudatos fogyasztás prog-
ramja 2012-ben indult nyolc ország – Dánia, 
Észtország, lengyelország, Magyarország, né-
metország, Portugália, Románia és Törökország 
– részvételével. A német nyelvre épülő prog-
ramhoz Magyarországról a pestszentimrei Ady 
endre Általános Iskola felső tagozatos tanulói 
csatlakoztak.

– A kétéves közös munka során felmértük a 
gyerekek fogyasztási szokásait, élelmiszereket, 
kozmetikumokat teszteltünk és analizáltunk. 
Rácáfoltunk a reklámokra, és házilag készítet-
tünk kézkrémet, de tartottunk költséghatékony 
holmikból összeállított divatbemutatót is, 
amelyről egy elektronikus divatmagazint készí-
tettünk az utolsó találkozóra – mesélte Miholics 
Tímea magyar–német szakos tanár, projektfele-
lős az európai uniós programról.

A rendezvény utolsó találkozóját április 27-
től május 2-ig Magyarországon tartották. A 
külföldi diákokat az Ady iskola tanulói látták 
vendégül, akik számos színes programmal vár-
ták a partnerországokból érkező gyerekeket. A 
tanulók a magyar kultúra, ételek és szokások 
bemutatása mellett a programhoz kapcsoló-
dóan egy környezettudatos, újrahasznosításra 
épülő divatbemutatót is rendeztek, amelyen új-
rahasznosítható anyagokból készített ruhákat 
és kiegészítőket mutattak be.

Ê cs. m.

Ami a csendélet 
szóban rejlik
A mohA egyesület alkotóművészeinek 
jubileumi kiállítása Csend*életek cím-
mel nyílt meg május 5-én a városháza 
galériában. 

A XVIII. kerületi Művészeti egyesület Moholy-
nagy Alkotókör (MOHA) mindegyik kiállítá-
sának középpontjában más és más tematika áll, 
ami arra inspirálja a művészeket, hogy minden 
alkalommal új alkotásokkal lepjék meg a kö-
zönséget. 

Árvay Zolta képzőművész, a MOHA egyesü-
let elnöke kicsit játékosan a „csend és életek”, il-
letve a csendélet mint festészeti műfaj témakör-
ét választotta az idei tavaszi tárlat témájául. 

– Mindenkinek szabadon szárnyalhatott a 
fantáziája – mondta Árvay Zolta. – nem kellett 
feltétlenül almás csendéletet festeni. A kiállított 
munkák egységes képet mutatnak, annak elle-
nére, hogy a művészek különböző stílusokat 
képviselnek. Az idei, 15. tavaszi tárlatra 29 mű-
vész hozta el az alkotását. 

A MOHA egyesület tagjaiban először 1999-
ben merült fel a gondolat, hogy évente rendez-
zenek tavaszi, őszi és téli tárlatot. A kezdeti ki-
állításoknak a gyöngyvirág utcai művésztelep 
(a mai Tündérkert Étterem) adott otthont. 

Árvay Zolta kicsit szakrális megfogalma-
zásban festette meg a képét. A képzőművész el-
árulta, hogy minden munkája úgy születik meg, 
hogy emlékeztetőül vázlatot készít, címszavak-
ban „megírja” a képet, megjegyzéseket fűz hoz-
zá, majd szelektálja közülük azokat, amelyek 
nem kellenek, és utána szó szerint megálmodja 
a festményt. 

– Hajnalban felébredek, és látom magam 
előtt a képet, már „csak” meg kell festenem – 
mesélte.  – ez az alkotás legizgalmasabb része, 
mert úgy hiszem, hogy ezek a képfelvillanások 
üzennek nekem, én pedig felfogom a jeleket. 
Bizonyára mások is kapnak ilyen jeleket, csak 
esetleg nem figyelnek fel rá. 

A kiállítást Árvay Zolta nyitotta meg, a meg-
jelenteket e. Kottek Péter festőművész, az egye-
sület alelnöke és Frömmel gyula festőművész 
köszöntötte.

Ê fülep 

A „büngyürke” 
komoly játék
huller ágoston kerületi képzőművész 
jubileumi tárlata május 8-án nyílt meg 
a Kondor Béla Közösségi házban. 

Huller Ágoston, az 5KOR Képzőművész Cso-
port alapító tagja nemrégen töltötte be 70. élet-
évét. ebből az alkalomból nyílt egyéni tárlata 
Pasztelldal címmel. 

– A pasztellal kapcsolatban kétféle vélemény 
forog közszájon. Az egyik az, hogy unatkozó 
úriasszonyok időtöltése, a másik az, hogy ez 
nem komoly műfaj, amolyan játszadozásféle – 
mondta kissé ironikusan. – Arról azonban nem 
sokat beszélnek, hogy ezt a technikát is ugyan-
úgy meg kell tanulni, mint bármelyik másikat.

A művész az elmúlt tíz évben szinte csak 
pasztelltechnikával dolgozott.

– egy alkalommal akvarellel nagy felülete-
ket tettem fel papírra, és azokat akartam egy 
kicsit lazúrozni. A fiókomban 1964 óta foglalta 
a helyet egy meglehetősen kicsi pasztellkészlet, 
és ekkor jött el az ideje, hogy használjam is. Kí-
váncsi voltam, hogy vajon miként lehet szétosz-
latni a pasztellt a papírfelületen úgy, hogy lehe-
letfinom átmenetet képezzen.  

Huller Ágoston képeire jellemző, hogy azo-
kat számtalan apró göndör vonallal díszíti.

– egy alkalommal kipróbáltam a 
„büngyürkézést”, és elkezdtem vele játszadozni, 
de nem felületkitöltésként, hanem a kép mon-
danivalójához kötve – magyarázta. – Fantaszti-
kus játék, de nem öncélú, hanem szerves része a 
képeimnek.

A vendégeket Csomó Tamás alpolgármester 
üdvözölte, aki Ughy Attila polgármester kö-
szöntőjét is felolvasta. ezt követően P. szabó 
ernő művészettörténész méltatta Huller Ágos-
ton munkásságát. 

Ê f. e. 

nem tévedés: a számos rangos kiállításnak ott-
hont adó kicsiny külvárosi galéria havonta egy 
alkalommal „hangversenyteremmé” alakul át, és 
rangos zenészek adnak felejthetetlen koncertet. 
jazz18 sorozatában Berki Tamás dzsesszénekes 
bemutatja a kortárs hazai dzsesszpaletta néhány 
különösen izgalmas egyéniségét. Berki Tamás el-
sőként Tálas Áron fiatal zenészt, majd a világhírű 
Tommy Víg, azaz Víg Tamás vibrafonost, dobost, 
komponistát és hangszerelőt hívta meg. 

legutóbb pedig A jövő dzsesszdívái címmel 
meghirdetett koncerten stílusosan három ígére-
tes jövő előtt álló tehetséges és fiatal dzsesszéne-
kes adott fergeteges koncertet a galériában. 

Karosi júlia mesterszakos énekesnek, a híres 
operaénekesnő, Pászthy júlia lányának éppen 
most adta ki második CD-jét egy holland kiadó. 
A liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem dzsessz 

tanszékén 2011-ben végzett lakatos Ágnes és 
Berki Tamás tanítványaként. jelenleg mesterkép-
zésen vesz részt. A harmadéves tehetséges énekes, 
Fenyő Fruzsina (Fenyő Iván színművész húga) 
szintén Berki-növendék. saját zenekarával már 
igen nagy népszerűségre tett szert a műfajt ked-
velők körében. A fiatalabb énekesgeneráció kép-
viselőjeként a harmadik előadó, Kalmár Panni is 
letette már a névjegyét a dzsesszpalettán, pedig 
még csak tervezi a dzsessz tanszak elvégzését.  A 
három énekes kamarakoncertjét a Zeneakadémi-
án 2011-ben diplomázó, sokat foglalkoztatott gi-
táros, Komjáti Áron kísérte. 

Az esemény másik érdekessége az volt, hogy 
díszletként a Zsolnai Mihály fafaragó művész 70. 
születésnapja alkalmából rendezett tárlata szol-
gált.

Ê fülep erzsébet 

Fehéren, feketén a dzsesszdívák 
három ígéretes jövő előtt álló, tehetséges fiatal dzsesszénekes és egy szintén fi-
atal és kiváló gitáros szórakoztatta a közönséget május 12-én a Fehéren Feketén 
galériában.

Kicsinek bizonyult a díszterem, olyan sokan jöt-
tek el meghallgatni a Tavaszi kórus és a Kicsinyek 
furulyaegyüttesének műsorát. Akinek nem jutott 
hely, az az ajtóban állt, vagy az előtérben ült le, és 
ott hallgatta a szebbnél szebb dallamokat.

– Több mint negyedszázada hagyomány, hogy 
évente két alkalommal, tavasszal és az advent idő-
szakában hangversenyt ad az intézmény énekka-
ra – mondta szőgyényiné Pados Csilla, a Brassó 
Utcai Általános Iskola énekkarának karvezetője. 
– Karácsony előtt szakrális témájú dalokat énekel 
a kórus, tavasszal pedig könnyed, vidám dallamok 
csendülnek fel az előadásában. De nemcsak az is-
kolások állnak ilyenkor színpadra, hanem a peda-
góguskollégák és a volt diákok is. 

A karvezető elmondta, hogy miután az iskola 
nem ének-zene tagozatos, az a gyerek jár ének-
karba, akinek kedve van hozzá. Minden héten két 
alkalommal gyakorolnak. Annak, hogy sokan és 
lelkesen járnak az énekkarba, bizonyára az a titka, 
hogy a gyerekek kedvükre való dalokat énekelnek. 

Tasnádi András, a Brassó iskola igazgatója 
elújságolta, hogy tavaly szeptembertől az intéz-
ményben tanít éneket a 6–8. osztályos diákok-
nak Mohai Tibor györgy, a sonore Vegyeskar 
karnagya is. 

– Korábban csak középiskolában tanítottam, 
de nagyon szeretem ezt a korosztályt is – mond-
ta Mohai Tibor györgy. – Az iskolai órákon na-
gyon jól haladunk, úgy látom, hogy a gyerekek 
szeretik az énekórákat. A diákjaimat rendsze-
resen viszem hangversenyre, most éppen a Fil-
harmónia Magyarország koncertjére készülünk, 
amelyre már több mint hetven gyerek jelentke-
zett. 

A Brassó iskola énekkara főleg lányokból 
áll, de szerettek volna vegyeskari hangzást is a 
hangversenyen, ezért egy műsorszám erejéig 
felléptek a sonore kórustagok is, akik tenor és 
basszus szólamot énekeltek. A hangversenyen 
Kárász eszter kísért zongorán. 

Ê fülep 

Mert együtt énekelni jó!
tavaszi hangversennyel örvendeztette meg a zenekedvelő diákokat, szülőket, 
nagyszülőket, pedagógusokat, volt diákokat a Brassó iskola kórusa május 13-án a 
városháza dísztermében.
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Majális a 
múzeumokkal
öröm volt látni, hogy nem kizárólag az 
olcsó virsli és sör csalogat ki töme-
geket majálisozni, hanem a kultúra is. 
sok-sok érdeklődő fordult meg a válto-
zékony időjárású hétvégén a nemzeti 
múzeumban 19. alkalommal megtartott 
múzeumok majálisa elnevezésű sereg-
szemlén.

szombaton délután, vasárnap pedig egész nap 
lógott az eső lába, mi több, olykor-olykor neki is 
állt esni, de ez senkit sem riasztott el, folyama-
tosan hömpölygött a tömeg a Múzeumkertben. 
Kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre 
való látnivalót, programot. A családok közt 
rendre feltűntek jelmezes alakok. Csendőrök, 
középkori úrhölgyek, egy madarász és a nagy 
kedvencek: süsü és a Tévémaci.

A kert Magyar Rádió felőli részén kézműve-
sek, hagyományőrzők kínálták minőségi porté-
káikat, a Múzeum utcai oldalon pedig folyama-
tosan váltották egymást a színpadi produkciók: 
népzene, néptánc, interaktív események. Idén 
sem maradhatott el a több év távlatában a leg-
sikeresebbnek számító program, a kocsmakvíz. 
Az elnevezés csalóka lehet, ugyanis nem ital-
mérésekkel kapcsolatos kérdésekre kell helyes 
választ adni a műveltségi csapatversenyen, a 
kocsma ez esetben a helyszínre utal, a színpad 
előtti, langallót, tócsnit, kézműves sört és ször-
pöt kínáló teraszra.

A vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a Bör-
tönmúzeum kalodáját és deresét éppúgy, mint 
a katasztrófavédelmiek régi tűzoltókocsiját. Az 
olvasni vágyók 200–300 forintért vásárolhat-
tak a szabó ervin Könyvtár könyvei közül, az 
egykori technikai eszközök szerelmesei megis-
merkedhettek Puskás Tivadar telefonhírmon-
dójának a működésével, vagy éppen egy régi 
nyomdagéppel. ez utóbbi a Tomory lajos Pe-
dagógiai és Helytörténeti gyűjtemény sátrában 
várta az arra járókat. 

– nagyon jó forgalmunk volt. Főleg szomba-
ton, a ragyogó napsütésben, de a mai napra sem 
lehet panaszunk – mondta Pápai Tamás László 
történész, könyvtáros, a gyűjtemény munkatár-
sa.

A sátor hátterét a száz esztendeje kitört első 
világháborúra emlékező sorsfordulók 1914, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a történelem vi-
harában című kiállításuk tablói díszítették.

– nagyon népszerű a nyomdagépünk – foly-
tatta a történész –, de szépen fogytak a kiadvá-
nyaink is, a gyerekeknél pedig a kódfejtő felada-
tunk aratott sikert.

Aki lemaradt, a világháborús kiállítást a 
nyáron megtekintheti a Múzeumsarokban.

Ê dia

HíreK
virágok, virágok, virágok…
Tóth Ila virágfestő kiállítása nyílt meg 
május 19-én a Városháza galériában. 
A tárlatot lászló elemér nívódíjas festő-
művész nyitotta meg. Tóth Ila kisebbik 
fia, aki tehetségesen rajzolt, 23 évesen 
motorbaleset áldozata lett. Ila nyolc éven 
át szomorúan nézegette a megmaradt 
ecseteket, festékeket, majd egyszer csak 
a kezébe vette…

együttesek hangversenye
A Dohnányi ernő Alapfokú Művészeti 
Iskola együttesei ingyenes hangversenyt 
adtak május 18-án a Karinthy Frigyes 
gimnáziumban. A koncerten fellépett 
a kórus, a csellóegyüttes, a gyermek vo-
nós- és fúvószenekar, az ifjúsági fúvós- és 
vonószenekar, a Kisbaraboly, a Csilipán, 
a Kecele, a suhajda énekegyüttes, vala-
mint a harmonika- és a gitáregyüttes. 

Helybe 
hozzák a 

gyermeknapot!

a dr. széky endre pestszentimre Történeti 
Társaság 

a XvIII. kerületi önkormányzat anyagi 
támogatásával 

2014-ben is megrendezi az ingyenes
 

II. pestszentimrei gyermeknapot

a Hősök terén, a játszótéren és a 
Pintér Kálmán szakrendelő 

mögötti parkolóban

2014. május 24-én, szombaton 
10 és 16 óra között.

ugrálóvár, csúszda, kosaras 
gyerekkörhinta

Rendőrségi, tűzoltósági bemutató
arcfestés, kisállat-simogatás, lufihajtogatás, 

egyéni és csoportos játékok, versenyek
Sárkányszépségverseny  

Térképes kincskeresés, célba dobás, 
kötélhúzás, halacskahalászó 

aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkozás                                                                                                                                      

zsákbamacska-ajándék és további 
meglepetések

minden gyermeket és szülőt szeretettel 
várunk!

Minden, ami 
kikapcsolódás
egész évben népszerű programokat 
kínál az idősekért-Fiatalokért Közala-
pítvány. havonta tartott kézműves fog-
lalkozásaik iránt folyamatosan nagy az 
érdeklődés.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány sokrétű 
munkája részeként évente több ezer idősnek és 
fiatalnak szervez változatos programokat a ke-
rületben. Az alapítvány családsegítéssel, gyer-
mek- és ifjúsági érdek-képviselettel is foglal-
kozik. A szociális tevékenységen túl nemcsak 
a fiatalok nevelésére, képességeik fejlesztésére 
fordít figyelmet, hanem az időskorúak oktatá-
sára és képzésére is. 

A közalapítvány az oktatómunka jegyében 
ismeretterjesztő és kulturális programokon 
keresztül nyújt színvonalas kikapcsolódást a 
kerületben élőknek. A színház- és cirkuszlá-
togatások mellett többek között a fiatalok pá-
lyaválasztását elősegítő érdekes gyárlátogatá-
sokat is szerveznek. segítséget nyújtanak még 
a kerületi diákoknak az érettségi vizsgához 
szükséges közösségi szolgálat teljesítésében is. 
A gyerekek e program keretében növényeket 
ültetnek, fásítanak, különféle kerti munkákat 
végeznek oly módon, hogy e tevékenységek ke-
retében rendszeresen segítséget nyújtanak az 
idősebb lakosoknak is.

Diráné Huszár gertrúd, a közalapítvány 
kuratóriumának titkára elmondta, fontos-
nak tartják, hogy a gyermekeknek olyan 
programokat szervezzenek, amelyekkel a sza-
badidő hasznos eltöltésére ösztönözik őket.   
– A diákok szívesen vesznek részt a műhelyfog-
lalkozásokon, és a túljelentkezés miatt egy-egy 
foglalkozásból többször pótfoglalkozást is kell 
tartanunk. Igen népszerűek az alapítvány ál-
tal szervezett családi napok is, amikor a kéz-
műves foglalkozásokon kívül lehetőség nyílik 
sportolásra, családi vetélkedőkön való részvé-
telre és gasztronómiai versenyekre is – mesélte. 
A közalapítvány egész évben szervezi a prog-
ramjait, így nyáron is tartalmas szabadidős 
tevékenységeket kínál az érdeklődőknek. A 
szünidő alatt kézműves alkotótábort szervez-
nek a Balatonnál a nagycsaládosok gyermekei 
és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
számára.

Ê csernai

Molnár Beáta, a Zsigmond Király Főiskola okta-
tója arról beszélt, hogy a 2000-es évek közepén az 
európai Unió felismerte: foglalkozni kell a mun-
kából visszavonult és emiatt sokszor az életmód-
jukban is passzívvá váló idősebb emberekkel.

– egyre kevesebb a születések száma, emiatt 
idősödik európa lakossága. egyre több a nyug-
díjhoz közeledő ember, akiket egyrészt a munka-
erőpiacon kell tartani, másrészt el kell érni, hogy 
hasznosan töltsék a szabadidejüket – hangsúlyoz-
ta az előadó.

Molnár Beáta szerint mindenképpen töreked-
ni kell arra is, hogy csökkenjen az 50 év fölötti-
ekkel szemben Magyarországon is tapasztalható 
diszkrimináció.

– európa más országaiban is nehezen talál 
munkát az, aki elmúlt 50 éves. A munkaadók 
nem is akarják foglalkoztatni, illetve szeretnék 
őket mielőbb nyugdíjba küldeni. A német kor-
mány 2012-ben felmérte, hogy mekkora az idősek 
tanulási igénye. Képzések indultak, aktivizálták 
az időseket, akik gyakorlatilag korhatár nélkül 
akár új szakmát is megtanulhatnak.

Ugyancsak sikeres volt a munkahelyi men-
torprogram, amely a nyugdíjasokat alkalmazó 
vállalatoknak adókedvezményt ad, a fiatal pálya-

kezdőket pedig tapasztalt munkatársak segítik a 
munkahelyi beilleszkedésben. Mindez a generá-
ciók összehozásához is hozzájárult. 

Molnár Beáta egy dán példát is említett. A 
„Harmadik karrier” program nemcsak a mun-
kahelyük megőrzésében segít az 50 évnél idősebb 
embereknek, hanem az újonnan való elhelyezke-
désükben is, akár abban is, ha az illető az addig 
végzett munkájától teljesen eltérő munkakörben 
szeretne dolgozni.

Az előadásra Ughy Attila polgármester is el-
látogatott, aki a témához kapcsolódva kifejtette, 
hogy a nyugdíjas Akadémia annál is sokkal töb-
bet nyújt, mint hogy rengeteg új ismeretet ad, és 
hasznosan töltik el itt a szabadidejüket az 50 év 
fölöttiek.

– Kapcsolati tőkét ad az ide járóknak, ami ta-
lán fontosabb is, mint az itt megszerzett tudás. 
Barátságok szövődnek, az akadémia résztvevői jó 
ismerősökként találkoznak a hétköznapokban, és 
az előadásokon kívül is szerveznek közös prog-
ramokat.

Ughy Attila azt is bejelentette, hogy a tervek 
szerint június 19-én szentendrei hajókirándulás-
sal zárul a szemeszter.

Ê P. a.

szükség van a tapasztalt idősekre
Az idősebb emberek számára fontos, hogy a fiatalok elfogadják őket, számítsanak 
az élet- és munkatapasztalataikra. A nyugdíjas, illetve a nyugdíj felé közeledő kor-
osztály elfogadásáról szólt a nyugdíjas Akadémia május 17-i előadása.

Rendezvény keretében köszönték meg április 6-án 
a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet munkatársai 
(óvodai, alsó és felső tagozatos szaktanácsadók) 
azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik 
szakmai segítséget nyújtottak nekik, illetve köz-
reműködtek többek között versenyek, előadások 
szervezésében, bemutató foglalkozások megtar-
tásában.  

A programra 51 pedagógus kapott meghí-
vást, akiknek virágot, könyvet, köszönőkártyát és 
meglepetésként egy egynapos buszos kirándulás-
ra szóló meghívót adtak át az intézmény munka-
társai. A gyerekek verssel, dallal kedveskedtek a 
meghívottaknak. 

Az ünnepségen Tóthné Kővári Csilla, a XVIII. 

kerületi Pedagógiai Intézet megbízott igazgatója 
megköszönte a pedagógusok odaadó, színvona-
las munkáját, amelyet a kerületi iskolák szakmai 
megújulása, fejlődése és a tehetséggondozás érde-
kében végeztek. elmondta, hogy a Pestszenlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány pá-
lyázatot írt ki az óvodai és az iskolai pedagógiai 
programok megvalósítására, a pedagógusok ne-
velőtestületi továbbképzésére és egy egynapos ki-
rándulásra, amely részben szakmai jellegű. 

Az oktatók, nevelők június 19-én Veszprémbe 
és környékére, valamint Balatonfüredre kirán-
dulhatnak. A pedagógusok a látnivalók mellett 
felkeresik a Veszprémi Pedagógiai Intézetet is.   

Ê fülep 

segítő pedagógusok köszöntése
A Xviii. kerületi Pedagógiai intézet munkatársai megköszönték az intézménnyel 
együttműködő oktatók, nevelők segítő munkáját. 
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�Hivatalosan is meg-
nyitotta kapuit az 
uniós támogatásból 

felújított pestszentimrei 
Közösségi Ház. a kívül-
belül megújult intézmény 
újra színes és színvona-
las programokkal várja 
az érdeklődőket. 

Az átépített Pestszentimrei Kö-
zösségi Házat (PIK) február 4-én 
ünnepélyes keretek között adták 
át a kerületnek. A felújítással a 
régi épületet gyakorlatilag tel-
jesen lebontották, és a helyén 
egy új, modern, minden igényt 
kielégítő kulturális intézmény 
létesült. A belső tér tervezésekor 
a korábbinál több funkcióval 
számoltak, így a közösségi ház 
alkalmas akár egyszerre több és 
nagyobb rendezvény lebonyo-
lítására is. A modern külső és 
technikai felszereltség azonban 
mit sem ér, ha a ház nem válik 
otthonossá, nem töltik meg fog-
lalkozásokkal és rendezvények-
kel.

– egy újonnan átadott ház 
nem telik meg azonnal prog-
ramokkal. Az eltelt két-három 
hónapban belaktuk az épületet, 
a berendezést és a bútorokat épí-
tettük, visszaköltöztek a közös-
ségeink, majd a ház újra megtelt 
élettel. Azt gondolom, ahhoz, 
hogy a vendégek jól érezzék 
magukat nálunk, nem elég egy 
megújult épület, minden esz-
közzel otthonossá kell tennünk 
az intézményt – mondta ódor 
Katalin, a PIK igazgatója.

megtelt a Ház
A házavató ünnepségen, május 
17-én egész napos programok-
kal várták az érdeklődőket. ez 
a megnyitó bemutatkozás volt 
mind a szakmának, mind a la-
kosságnak, megmutatva az el-
múlt hónapokban elért eredmé-
nyeket és azt, hogy a közösségi 
házban minden korosztály talál-
hat magának színvonalas kikap-
csolódási lehetőségeket.

A délelőtt folyamán gyer-
meknapi programokkal várták 
a kicsiket. A Metaform szín-
ház előadásában a Bors néni 
születésnapja című mesejátékot 
láthatták, amely osztatlan si-
kert aratott az apróságok köré-
ben. Az előadás után kézműves 
foglalkozásokon és arcfestésen 
vehettek részt, birtokba véve a 
földszintet, sőt a jó időnek kö-
szönhetően az udvart is.

új pRogRamoK, 
új tanFolyamoK
A kora délután a közösségi ház-
ban eddig is működő és az újon-
nan induló művészeti csoportok 
és közösségek bemutatkozásával 
telt. A csoportok színpadi pro-
dukciókkal léptek fel, és tanfo-

lyami nyílt órákat tartottak. Az 
érdeklődők megismerkedhettek 
az olyan újonnan induló, de 
már most nagy népszerűségnek 
örvendő tánctanfolyamokkal, 
mint a felnőtt néptánc vagy a 
gyerek hip-hop, valamint ki-
próbálhattak olyan régi ked-
venceket, mint a felnőtt aikido 

harcművészeti oktatás vagy a 
zumba.

újRaHangolva
Az avatóünnepséget a Zenebo-
na sorozat harmadik koncertje 
zárta. 

– A Zenebona programso-
rozat 2013 tavaszán kezdődött. 

ez egy olyan új zenei nevelési 
program elnevezése, amely ed-
dig hiányzott a pestszentimrei 
művészeti képzésből. Draskóczy 
Zoltánnal, a PIK zenei művésze-
ti vezetőjével együttműködve 
az a célunk, hogy a városrész 
lakosainak is elérhetővé tegyük 
a zenét, színvonalas koncerteket 

rendezve a közösségi házban – 
hangsúlyozta a PIK igazgatója. 
Az európa-szerte ismert  liszt 
Ferenc Kamarazenekar tagjaiból 
alakult vonósnégyes esti kon-
certjét Kucsák lászló alpolgár-
mester, országgyűlési képviselő 
nyitotta meg. 

Ê csernai mariann

ünnepélyes nyitÁny
A megújult PIK-ben a hangulat a régi

a megnyitó délelőttjén gyermeknapi programokkal várták a kicsiket

HIrdessen lapunkBan!
Hirdetésfelvétel telefonon:  

+36 30/954-2025; 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános 

Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat

hrsz: terület: m2 minimális vételára:
144958/1 512 10.240.000 Ft+ÁFA
144958/2 506 10.120.000 Ft+ÁFA
144958/3 501 10.020.000 Ft+ÁFA
144958/4 589 11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28-án 12 00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181 
)

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap : 2014. május 07-én 800-tól 
2014. május 28-án 12 00 óráig
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió 
irodájában (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. szám alatti irodaépületben az 5. sz. 
irodában).
Ügyfélfogadás : : 8.00-17.15-ig, szerda: 8.00-16.30-ig, péntek: 8.00-15.00-ig.

: 290-3165, 295-4801/124 mellék.

A pályázat : 2014. május 29-én 10 00 óra.

A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (
423. II. em. 1.)

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános 

Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat

hrsz: terület: m2 minimális vételára:
144958/1 512 10.240.000 Ft+ÁFA
144958/2 506 10.120.000 Ft+ÁFA
144958/3 501 10.020.000 Ft+ÁFA
144958/4 589 11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28-án 12 00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181 
)

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap : 2014. május 07-én 800-tól 
2014. május 28-án 12 00 óráig
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió 
irodájában (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. szám alatti irodaépületben az 5. sz. 
irodában).
Ügyfélfogadás : : 8.00-17.15-ig, szerda: 8.00-16.30-ig, péntek: 8.00-15.00-ig.

: 290-3165, 295-4801/124 mellék.

A pályázat : 2014. május 29-én 10 00 óra.

A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (
423. II. em. 1.)

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi 
követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 
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13HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n teleKhAtáron Belüli SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALJUK! 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 

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

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

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

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

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

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

n metszés, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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 BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 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

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: 59.5 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

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

őrégiség/mŰtárgy

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

ABLAKSZERVIZ
NEHEZEN LEHET KINYITNI

ÉS BECSUKNI?
ELKOPOTT, ELTÖRÖTT

EGY ABLAK VASALAT ALKATRÉSZ?
ELÖREGEDETT, ELSZAKADT 

A SZIGETELŐ GUMI?

Modern homlokzati, fa és műanyag 
nyílászáró javítás, karbantartás!

www.nyilaszaro-javitas.hu
+36 30 9316 818

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
NYITÁSI AKCIÓ

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

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

Az akció időtartama:  2014. május 5. – 2014. augusztus 31.

ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON 
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY 
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

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

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése társaságunk pénztárában

10%
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14 Helytörténet Június 4-e arra emlékeztet, hogy összefogással nagy dolgokra lehetünk képesek

MegeMlékezés, 
koszorúzás, 
filMvetítés
Az egy éve megújult hargita téren, a Fadrusz-
keresztnél tart megemlékezést a nemzeti ösz-
szetartozás napján az önkormányzat. trianonról 
a madách Filmklub is megemlékezik egy vetítés-
sel.

− A határon túli magyarok ügye az egyik legfontosabb 
ügy, amelyet a Fidesz–KDnP európai parlamenti képvise-
lőjelöltjei a következő eP-ciklusban is képviselni kívánnak 
– jelentette ki határozottan Dömötör Csaba képviselőjelölt 
a május 8-án a Polgárok Házában tartott lakossági fóru-
mon. 

A kijelentés azért fontos, mert jelzi: a kormánypárt − 
ahogyan eddig is – az összmagyarság képviseletében gon-
dolkodik.

ennek a szemléletmódnak a jele volt az, hogy a határon 
túli magyarok végre állampolgárságot és szavazati jogot 
kaphattak, és ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az a tény 
is, hogy 2010 májusában az új Országgyűlés kétharmados 
többsége az elsők között szavazta meg azt a törvényt, amely 
június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává avatta. 

Az önkormányzat június 4-én 17 órakor a Hargita téren, 
a Fadrusz-keresztnél tartja saját ünnepségét. A kereszt kör-
nyéke az elmúlt évben több lépcsőben átalakult, megújult: 
fiatal fák, padok, pihenők, virágágyások kerültek köré, és a 
terület egy része burkolatot kapott. Mindez nemcsak ün-
nepélyesebbé, hanem a mindennapokra otthonosabbá, kel-
lemesebbé is tette a környezetet.

Az önkormányzati megemlékezésen Kucsák László al-
polgármester, országgyűlési képviselő mond ünnepi beszé-
det, majd az önkormányzat, valamint kerületi társadalmi 
és civil szervezetek, magánszemélyek koszorúznak.

Ê Kerékgyártó györgy

A népjóléti Minisztérium (amely-
nek élén ekkor Bernolák nándor, 
a pestszentlőrinci Bernolák Máté, 
a település gyógyszerészének ro-
kona állt) az ország több város-
ában, Budapesten és közvetlen 
környékén is sok helyen nagy-
szabású lakásépítési programba 
kezdett. A legnagyobb kislakásos 
telep Pestszentlőrinc határában 
épült ki 1921 és 1926 között. A 
Magyar lőszergyár Rt-t, amelyet 
a Tanácsköztársaság megdöntésé-
re bevonuló román csapatok tel-
jesen leszereltek, Pestszentlőrinci 
lakásépítő Rt-vé alakították át. 
számos kedvező feltétel segítette 
és gyorsította a munkát: a fallal, 
részben vízlevezető árokkal (Bü-
dös-árok) körbevett lőszergyári 
épületegyüttes téglából készült, 
a területnek önálló vízellátása, 
áramfejlesztő generátora volt. 

először gyors megoldásként a 
meglévő épületeket alakították át 
egy- vagy kétszobás, saját kony-
hával és WC-vel felszerelt laká-

sokká, majd a még beépítetlen 
területeken négy- és hatlakásos 
földszintes és emeletes lakóháza-
kat húztak fel. A lakásokhoz kert 
is tartozott. A telepet a minisz-
térium alá rendelt gondnokság 
irányította, szedte a lakbért, mű-
ködtette a közszolgáltatásokat, a 
szociális intézményeket. A 235 
épületben az 1920-as évek köze-
pére már mintegy 6000 ember 
élt, általában sokkal jobb körül-
mények között, mint a Budapes-
ten és környékén lévő szükségla-
kótelepeken (Mária Valéria-telep, 
Auguszta-telep). 

A telep helyén, a Havanna-
lakótelep közepén ma is áll az 
az unitárius templom, amelyet 
egykor egy telepi épületből átala-
kítottak át és vettek használatba 
az erdélyből származó hívek. A 
templomot és a hozzáépített gyü-
lekezeti termet 1936-ban szentel-
ték fel. 

Ê tomory lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti gyűjtemény

A TeMPlOM ŐRZI 
A sZOMORÚ MÚlTAT

� talán a mai 
pestszentimre 
(akkor soroksár-

péteri) sínylette meg 
legjobban a tria-
non utáni helyzetet. 
soroksárpéteri akko-
riban még nem volt 
önálló, így csak az 
anyaközség soroksár 
esetleges jóindulatá-
ban reménykedhetett 
sorsa jobbra fordításá-
ban – általában hiába. 

Az 1910-es években próbált 
ugyan a maga lábára állni a tele-
pülés, elszakadni a gazdag sváb 
résztől, de sikertelenül. Az 1898-
as és az 1907-es parcellázás 
rengeteg szegény ember letele-
pedését eredményezte, mivel ol-
csóbbak voltak a telekárak, mint 
a környező Pestszentlőrincen, 
Kispesten, erzsébetfalván (ma: 
Pesterzsébet). 

a HáboRú 
Hatásai
Az első világháború fellendítet-
te a környező gyárak, üzemek 
termelését, ezért soroksárpéteri 
lakosai könnyen találtak pénz-
kereseti forrást. Mivel azonban 
az aktív férfiak a frontokon har-
coltak, főleg a péteri asszonyok 
álltak a munkapadok mellett. 

A háború végével azonban a 
munkaalkalmak megszűntek, és 
hazaözönlött a sok harctéri ka-
tona. Itt álltak a sokgyermekes 
családok mindenfajta jövedelem 
nélkül. óriási volt a frontokról, 
hadifogságból megszabadultak 
száma. A csaknem 500 leszerelt 
katona közül 326-an jelentkez-
tek kincstári civil öltözékért, 
mert amiben hazatértek, az 
rongyokban lógott rajtuk. ez az 
1845 lakos közül a teljes férfi kö-
zépgenerációt jelentette. 

meneKülőK Hada
ennek a szegény lakosságnak a 
számát alaposan gyarapította az 

erdélyből, Felvidékről, Kárpát-
aljáról, Délvidékről menekült 
nincstelenek csapata. 

A trianoni döntéssel a nem-
zetiségek által lakott területeket 
amputálták Magyarországról, 
ezért, aki tehette menekült az 
idegen iga alól. Mindenüket ott 
kellett hagyniuk, szinte csak 
a testükön lévő ruhát tudták 
átmenekíteni, ezért azokat a 
helyeket keresték, ahol olcsón 
tudták újrakezdeni az életüket. 
Itt, Pest környékén nem kellett 
sokáig keresgélniük, hamar rá-
leltek soroksárpéterire. ezt az 
bizonyítja a legjobban, hogy 
1920-ra az említett 1845-ről 
3710 lakosra emelkedett a lélek-
szám. 

sokan mesélték, hogy Péterin 
hatványozottan érvényesült az 
a tapasztalat, miszerint a sze-
gények segítőkészebbek, mint 
a tehetősebbek. nem volt ne-
héz ezt belátni, mivel itt szin-
te egyáltalán nem volt gazdag 
család. Viszont a nehezen élők 
átérezték ezeknek a szeren-

csétlen menekülteknek a szo-
rult helyzetét, s megosztották 
velük, amijük volt. Volt, aki a 
szoba-konyhájában szorított 
helyet erdélyi embertársainak, 
volt, aki a telkén adott terüle-
tet ideiglenes kalyiba felhúzá-
sára, vagy legalább enni adott 
nekik. A befogadottak, ahol 
tudtak, segítették a háziakat, 
kertet műveltek, házimunkát 
végeztek, igyekeztek hasznossá 
tenni magukat, meghálálni a 
„megmentésüket”. ekkor érté-
kelődött fel a Cséry-szeméttelep 
szerepe. Rengetegen guberáltak 
a fővárosból kihordott szemét-
ben, hátha kincset lelnek, vagy 
legalább ehető hulladékot talál-
nak a disznó hízlalásához, vagy 
kokszot, éghető anyagot a lakás 
fűtéséhez. 

RoKKanttelep 
alaKult Ki 
1920 után kezdett rende-
ződni az ország sorsa, s így 
soroksárpéteri is felkerülhetett 

a támogatottak listájára. ekkor 
osztották ki a háború sérültjei 
között az ún. rokkanttelep in-
gatlanait. (ez a terület a ma már 
beépült Oszkó–szálfa–Kettős-
Kőrös utca közti háromszög.)

Pest megye egyetlen tele-
pülése sem volt olyan súlyos 
általános helyzetben, mint 
soroksárpéteri. A jómódú so-
roksár nem törődött külső tele-
pével, Péterivel. 

így alakulhatott ki az az ál-
lapot, hogy az ország leggaz-
dagabb községe, soroksár és az 
ország legszegényebb települése, 
soroksárpéteri egy közigazga-
tási egységet alkotott, azaz egy 
nagyközség két részét képezte. 

soroksárpéterin szinte sen-
kinek nem volt munkahelye, 
miközben igen sok családnak 
6-7 éhes gyerekről kellett gon-
doskodnia. ez természetesen az 
ide menekültekre még inkább 
jellemző volt. 

a nyomoRt 
enyHítő aKcióK
A kormány és Pest várme-
gye is nyomorenyhítő akciókat 
hirdetett a rászoruló települé-
sek és emberek megsegítésére. 
soroksárpéteri minden évben a 
legnagyobb összeget kapta ezek-
ből a közadakozásból gyűjtött 
pénzekből. A levéltárak adatai-
ban olyan évről is olvashatunk, 
amikor soroksárpéteri egymaga 
több pénzt kapott, mint a vár-
megye összes segélyezett telepü-
lése együttvéve. A kormányzóné, 
Horthy Miklós felesége által ve-
zetett gyűjtőakció eredményé-
nek döntő része éveken keresztül 
ebbe a „munkásfészekbe” került. 
Az összegekből népkonyhát üze-
meltettek, ruha- és cipőakciókat 
tartottak, segélyezték az iskolás 
gyerekeket, az időseket, az utak 
rendbetételére, faültetésre, közsé-
gi munkára pedig ún. ínségmun-
kásokat alkalmaztak. 

A „régi öregek” gyakran jel-
lemezték nekem így ezt az idő-
szakot: „ja, kérem! ezt kaptuk 
Trianonban.” sokszor mutatták 
nekem a 60-as évek közepén az 
51-es villamos és a lajosmizsei 

vonat kereszteződésénél az átkötő 
vágányon álló zöld marhavagon-
ban élőket, hogy ők még 1920-ban 
menekültek erdélyből Trianon 
elől. Valószínűleg ők sem tudták 
elfogadni Trianon igazságosságát.

A nyUgtAlAnító 
döntés
első személyes benyo-
másaim 1960 körüliek. 
Akkoriban általános 
iskolai tanulóként 
olvasmányaim között 
találkoztam azzal a 
kérdéssel, hogy a fran-
ciák döntő közreműkö-
désével magyarország 
kétharmad részét más 
országokhoz csatolták 
az első világháború 
után. egyáltalán nem 
értettem, hogy ekko-
ra árat kell fizetnie 
egy országnak, amely 
csatlósként került 
bele a világháborúba. 
A vesztes „megbün-
tetését” értettem, de 
azt fel nem foghattam, 
hogy a háborút kirob-
bantó Ausztria még 
tőlünk kap területe-
ket, mintegy jutalmul, 
mintha megdicsérnék 
ezzel az osztrák „sógo-
rokat”, hogy bravó, 
így kell ezt csinálni. 
történelemtanár édes-
apám megmutatta az 
1910-es népszámlálási 
adatokat, amelyekben 
fehéren-feketén az állt, 
hogy magyarország 
kérdéses területein 
valóban többségben 
éltek már a nemzeti-
ségek a magyarokhoz 
képest. még azt is hoz-
zátette, hogy bizony, 
nem bánt az ország 
vezetése megfelelően a 
nemzetiségeinkkel, de 
valahogy nem tudott 
megnyugtatni trianon 
igazságossága felől.

Ê Pándy tamás  
helytörténész

ezt kaptuk trianonban
Magyarország legszegényebb települése – Pestszentimre a világháború után

az i. világháborút követően olyan nagy volt a szegénység, hogy még a guberálásért is küzdeni kellett

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A trianoni döntés Pestszentlőrincre is nagy hatással volt. 
ide különösen egy állami fejlesztésnek köszönhetően ér-
kezett rengeteg menekült. Budapesten ugyanis ezrek lak-
tak pályaudvarokon, kifűthetetlen vagonokban. 

szent imre-Kertváros
Az 1920. évi földbirtokreform nyomán lehetőség 
nyílt arra, hogy a trianon után elmenekült tiszt-
viselők méltó lakáskörülményeket teremthesse-
nek a vagonlakások, a magas bérlakásköltségek, 
a szükség-lakótelepi elhelyezés kiváltására, a 
tisztviselői lakásnyomor ellen. így született meg 
Pestszentlőrincen a szent imre-kertváros.
A kertváros közepén, a hargita téren közadako-
zásból állították fel 1935-ben a trianoni fogadalmi 
keresztet, a Fadrusz-keresztet. Az alkotó, Fadrusz 
János a szobor eredetijével vált ismertté 1892-ben 
Budapesten, a képzőművészeti tárlat nagydíját is 
elnyerte. ez volt a vizsgamunkája a bécsi képző-
művészeti akadémián. 
A térre tervezték a katolikus emléktemplomot is, 
amelynek alapozásához 64 vármegye földjét kap-
ták meg. A föld ma is itt van, de a templom nem 
épült fel.

A két világháború között kiépülő telepek – szent 
imre-kertváros, Új-szemeretelep, Ferihegy, a 
mai gloriett-telep egy része, illetve az akkor 
még vecsés területén lévő mai ganztelep és 
ganzkertváros (akkoriban ezt a területet hívták 
szent istván-kertvárosnak és Csákyligetnek is) új 
utcái és közterei kevés kivétellel a trianoni béke-
szerződés következményeként elcsatolt területek 
(Felvidék, erdély, délvidék, Kárpátalja) települései-
nek illetve földrajzi egységeinek neveit kapták. 
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� a szervezők nem 
titkolt szándé-
ka volt, hogy a 

vasvári pál napok 
nemzetközi jelleget is 
öltsön. a testvérváro-
sok közül már többen 
is részt vettek az ese-
ményen, idén június 
6–8. között pedig igazi 
kárpát-medencei talál-
kozó szerveződik. 

KeréKgyártó györgy  

– Tiszavasvári régebben országos 
tanulmányi versenyt rendezett 
Vasvári Pál életéről. Az eredeti öt-
letünk az volt, hogy felújítjuk ezt 
a kezdeményezést, és a versenyt 
XVIII. kerületi iskolásoknak hir-
detjük meg, valamint azoknak az 
iskoláknak, amelyek Vasvári Pál 
nevét viselik – magyarázta Bauer 
Ferenc, a Vasvári Pál Polgári 
egyesület alapítója, a Vasvári-na-
pok főszervezője. – Végül sokkal 
szélesebb kört szólítottunk meg.

Valóban sokkal szélesebbet, 
hiszen az egyesület minden ma-
gyarországi, továbbá valamennyi 
kárpát-medencei magyar nyelvű 
oktatási intézmény diákjait meg-
hívta A hazáért éltek, haltak el-
nevezésű tanulmányi versenyre, 
külön-külön kategóriában a 7–8. 
évfolyamosokat és a 9–12. évfo-
lyamosokat. 

– A versenynek több célja is 
van. Az első természetesen az, 
hogy az egyesület célkitűzéseinek 
megfelelően ezen a csatornán ke-
resztül is ismertebbé tegyük Vas-
vári Pál nevét. ez máris sikerült, 
hiszen a felhívásoknak köszön-
hetően egyre többen látogatják a 
honlapunkat, amely segít a Vas-
várival kapcsolatos tájékozódás-
ban, élete megismerésében. A 
másik az, hogy e verseny apropó-
ján találkozhassanak egymással 
a Kárpát-medence különféle te-
rületein élő fiatalok – fejtette ki a 
főszervező.

A június 7-én szomba-
ton, a rendezvény főnapján 
11-kor írásbeli megmérette-
téssel kezdődő verseny koordi-
nátora dr. Grünwald Mária, a 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek gimnáziuma és To-
vábbképző Központjának igazga-
tója, aki nemcsak kiváló történe-
lemtanár, pedagógus, hanem a 12 
éve minden ősszel megrendezett 
Haza és haladás országos törté-
nelmi verseny főszervezője is. A 

zsűrizést is történész és muzeo-
lógus szakemberek vállalták ma-
gukra, a résztvevőknek pedig az 
1848-as hős életével, valamint az 
első világháborúval, azon belül 
is az adriai hadszíntérrel kapcso-
latos kérdésekre kell jól válaszol-
niuk.

− A díjak is a verseny szín-
vonalának megfelelők lesznek 
– avatott be Bauer Ferenc. – A 
két kategória legjobb csapatai 
kétnapos kiránduláson vehet-
nek részt Tiszavasváriban és 
nyírvasváriban, Vasvári Pál 
gyermek- és ifjúkorának szín-

helyén. A második és harmadik 
helyen végzők különböző értékű 
tárgyjutalmat kapnak, és az ön-
kormányzat jóvoltából az összes 
résztvevő átvehet majd egy aján-
dékcsomagot.

Ráadásként a fiatalokat vendé-
gül is látják: a Vasvári-napok első 

világháborús tematikája jegyében 
a katonák által gulyáságyúban 
készített ebédből mindenkinek 
jut.

A Vasvári-napokat szervező 
egyesület idén számos újdonság-
gal áll az eseménysorozat iránt 
mind nagyobb számban érdeklő-
dő közönség elé. első ízben lesz 
háromnapos a rendezvény: június 
6-án, pénteken Radics gigi kon-
certje előtt kerületi zenekarok 
állnak színpadra, június 8-án, 
vasárnap a kerületi iskolák mutat-
koznak be, este pedig a Felkai jam 
és a Beatrice koncertjével zárul a 
fesztivál. A szombat elsősorban 
a hagyományőrzőké, de újdon-
ság az is, hogy – a centenárium 
apropóján – az 1848-as tematika 
mellett első világháborús katonai 
hagyományőrzők is megjelennek. 
sőt a szokott koszorúzást szombat 
délelőtt nem a Vasvári-kopjafánál, 
hanem a pestszentimrei Hősök te-
rén, a világháborús emlékműnél 
tartják, onnan indul majd a me-
net a toborzófesztivál helyszínére.

Az egyesület a főnapon első 
alkalommal adja át a Vasvári-díjat 
is azoknak a személyeknek, akik a 
legtöbbet tették az utóbbi években 
a 48-as hős kultuszának ápolásá-
ért.

A vasvári Pál napo-
kat szervező egye-
sület idén számos 
újdonsággal áll az 
eseménysorozat 
iránt egyre nagyobb 
számban érdeklődő 
közönség elé.

pestszentiMrén az 
egész kÁrpÁt-MedenCe
A határon túli területekről is érkeznek fiatalok a Vasvári Pál Napokra

a honvédség díszegyenruhás felvonulása minden évben látványos program. az 1848-as huszártábor és az i. világháborús 
harctéri bemutató színes látványosság lesz

Túra gyalog is
A Pestszentlőrinci Kör elnevezésű 
kerékpáros teljesítménytúrán gya-
logszerrel is részt vehet bárki május 
25-én. A start a május 1. téren lesz, 
ahol minden induló részletes leírást 
kap az általa teljesíteni kívánt táv 
útvonaláról.

A múlt évben, az első túrán egy négyesz-
tendős apróság is rajthoz állt a szüleivel, mi 
több, célba is ért.

– Tavaly sokan családdal együtt teljesítet-
ték a túrát. Az idén még többen megtehetik 
ezt, hiszen nem lesz szükség biciklire, bárki 
elindulhat gyalogosan – adott felvilágosítást 
a szervező, Kőszegi János önkormányzati 
képviselő.

Miként az első teljesítménytúra bizonyí-
totta, a kis kör, azaz a 11 kilométeres táv, 
gyermekek számára sem teljesíthetetlen. A 
képviselő megnyugtatott: noha a 74 kilo-
méter hosszú nagy kör jelentősnek látszik, 
az előző évi tapasztalatok alapján átlagos 
edzettséggel végigkerekezhető.

– legfeljebb az ember másnap a lábában 
és az ülőgumójában érzi a megtett távot, 
amúgy fizikailag nem különösebben meg-
erőltető – fogalmazott.

Mivel a szintidő nyolc óra, senkinek sem 
kell vad tekerésbe fognia, nyugodtan elidőz-
het a látnivalóknál, és élvezheti a társaságot. 
A szervezők szándéka az egészséges test-
mozgás népszerűsítésén túl az, hogy közös-
ségi élményt nyújtsanak.

A családdal, barátokkal, távolabbi isme-
rősökkel megtett túra útvonalával kapcso-
latban a képviselő megjegyezte:

– Kevesen tudnak arról, hogy ócsán ha-
zánkban igen ritka, Árpád-kori templom 
található, amelyet mindenképpen érdemes 
megnézni.

A túrán való részvételhez előzetes regiszt-
ráció szükséges a janoskoszegi@t-online.hu 
e-mail címen. A nevezési díj 800 forint. To-
vábbi részletek a http://www.4seasonsiiskola.
hu/ honlapon érhetők el. 

Ê dia

Gyermeknap
2014. május 25. 

GyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknap
2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 
a Bókay-kertben
2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 2014. május 25. 

vasárnap
Fesztivál Színpad

11:00 – 11:05 Megnyitó Megnyitó Megnyitó Megnyitó
11:05 – 12:00 Óperenciás Bábszínház Óperenciás Bábszínház Óperenciás Bábszínház
12:00 – 12:3012:00 – 12:30 Judó  Judó bemutatóbemutatóbemutatóbemutató
12:30 – 13:3012:30 – 13:3012:30 – 13:30 Kutyás bemutatóbemutató

13:30 – 14:0013:30 – 14:0013:30 – 14:00  Gór Nagy Mária   Gór Nagy Mária   Gór Nagy Mária SzínitanodaSzínitanoda
14:00 – 15:0014:00 – 15:0014:00 – 15:00 Gólyalábasok Gólyalábasok Gólyalábasok
15:00 – 15:1015:00 – 15:10 Mazsorett   Mazsorett   Mazsorett   Mazsorett   Mazsorett  
15:20 – 15:4015:20 – 15:40 Park Aerobic  Park Aerobic  Park Aerobic  Park Aerobic 
15:40 – 16:0015:40 – 16:0015:40 – 16:0015:40 – 16:00 P.L. Team P.L. Team P.L. Team P.L. Team
16:00 – 17:3016:00 – 17:3016:00 – 17:3016:00 – 17:30 Zabszalma Zabszalma Zabszalma Zabszalma
17:30 – 19:3017:30 – 19:3017:30 – 19:30 ZANZIBARZANZIBAR

Helyszín: Bókay-kert  1181 Budapest, Szélmalom utca 33.
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16 egyHáz Nyolcadik alkalommal is sikeres volt az Élő rózsafüzér zarándoklat

Az oldalt összeállította: róth ferenc

�nyolcadik alka-
lommal rendez-
ték meg május 

17-én a budapestet 
körülölelő élő rózsa-
füzér zarándoklatot. 
a lassacskán vissza-
térő tavaszban kilenc 
zarándoklat volt egy 
időben, ezek közül 
kettő a kerületünk-
ben fejeződött be, a 
Havanna-lakótelepi 
plébániatemplomban 
tartott ünnepi szentmi-
sével.

 
Aggódva nézhették ez eget az 
elmúlt héten a nyolcadik alka-
lommal megrendezett Rózsa-
füzér zarándoklatra készülők, 
már amennyiben oda tudták 
fordítani a pillantásukat az ál-
landó esőzés és a kavargó szél 
miatt… Mondta is a zarándok-
lat előtti napon Tordai Éva, a 
kerületünkben véget érő 7. sza-
kasz vezetőhelyettese, hogy félve 
várják, milyen időre ébrednek 
szombaton. Vajon meg tudják-e 
valósítani azt, amit szeretné-
nek, megadatik-e a gyaloglást, 
az imádságos lelkületet válasz-
tóknak, hogy együtt töltsék a 
szombatot?

nos, megadatott, mert olyan 
idő köszöntött Budapestre, így 
Pestszentlőrincre is, amelyben, 
hogy Móricz Zsigmond szavai-
val éljünk, „gyalogolni jó”.

 száznál többen
A szent Imre-plébániatemplom, 
mint minden évben, ezúttal 
is nyitott szívű házigazdaként 
fogadta a déltájban érkezőket, 
akiknek a lábában ekkor már 
benne volt jó tíz kilométer a so-

roksári „starthelytől”.
Fáradtságnak nyoma sem 

volt senkin, az azonban látszott 
a zarándokokon, hogy szívesen 
ültek be a templom padsoraiba. 
Részben, hogy erőt gyűjtsenek, 
részben, hogy meghallgassák a 
szebbnél szebb énekeket előadó 
ifjú gitárosokat, részben, hogy 
elimádkozzák  – mi más egye-
bet? – a rózsafüzért.

Bernáth Máriának, a szakasz 

vezetőjének és Tordai Évának az 
arcán már nyoma sem volt az 
előző nap gondjainak. ellenke-
zőleg. Boldogok lehettek a biz-
tatóan alakuló időtől és főként 
attól, hogy sokan jöttek el.

– Kettő híján százan indul-
tunk el soroksárról, aminek 
örülünk ebben a kiszámítha-
tatlan időben. nem gondoltuk, 
hogy ennyien vállalják a gyalog-
lást – mondta Bernáth Mária.

Vállalták, s egy-egy hirtelen 
felébük érkezett záport leszá-
mítva senkinek semmi baja nem 
lett, elvégre a zarándokok nin-
csenek cukorból…

– Ahogy elnéztem a temp-
lomban ülőket, most már száz-
nál is többen vagyunk, mert 
útközben csatlakoztak hozzánk, 
mint minden évben – mondta 
Tordai Éva, aki megázott egy ki-
csit, de az ügyszeretete, a lelke-

sedése, a mindenkihez fordulása 
tiszteletet parancsolt.

A zarándokok, miután el-
mondták a rózsafüzért, szent-
ségi áldást kaptak, nem is akár-
kitől. A 89 éves Török Antal 
atyától, aki – tényleg! – nem néz 
ki többnek hetvennél. „Fiatalsá-
gát” az áldás előtti szavaival is 
alátámasztotta.

– ennyi tiszta arcú és moso-
lyú lányt egy helyütt nemigen 
lehet látni. szép itt mindenki, 
angyalok vagytok mindahá-
nyan, éppen csak a szárnyatok 
hiányzik – mondta Antal atya, 
szavaival derültséget, mosolyt 
varázsolva az arcokra.

Kint, a templomkertben a 
hívek megvendégeléséért fele-
lősek már készen voltak ekkor. 
Pogácsákkal, süteményekkel, 
szendvicsekkel, teával és üdítő-
vel várták a vándorokat. Mi ta-
gadás, a maguk mögött hagyott 
kilométereknek köszönhetően 
jó étvágya volt a csapat tagjai-
nak, mert amikor továbbindul-
tak, tiszta asztalokat hagytak 
maguk mögött.

családi 
KilométeReK
Belekóstoltak a szendvicsekbe a 
Kerényi család tagjai is. Az édes-
apa, István, a feleség, noémi és 
a két fiuk.

A családfő elmondta, hogy az 
utóbbi néhány évben részt vesz-
nek a zarándoklaton. A hangula-
ta meg az egészségük miatt is. A 
feleség annak is örül, hogy csalá-
di napként is meg tudják élni ezt, 
mert ilyenkor együtt vannak. A 
fiúk büszkén mondták, hogy ne-
kik ez a néhány kilométer meg 
sem kottyan, hiszen az egyikük 
focizik a Tabán sC-ben, a másik 
pedig vív az UTe-ban.

indulás, éRKezés
A két „ofő”, Mária és Éva pontos 
indulást kért és várt el, hiszen 
nyolc kilométer várt még rájuk, 
benne a szemeretelepi szent Ist-
ván király-templommal, mielőtt 
a végcélhoz, a Havanna-lakó-
telepi plébániatemplomhoz ért 
volna az egyre nagyobb lélek-
számú zarándokcsapat.

Pontos indulás, pontos érke-
zés. Amikor aztán este hétkor 
helyet foglaltak az akkor már 
valóban megfáradt zarándo-
kok a szent lászló-templom 
padsoraiban, imádságos lélek-
kel hallgatták végig a Horváth 
Zoltán István, a terézvárosi 
plébániatemlom plébánosa által 
celebrált ünnepi szentmisét.

 
 Két leg…
A legifjabb zarándok 
vitathatatlanul a négy 
hónapos márton szilárd 
Bátor volt, aki baba-
kocsiban vagy éppen 
az édesanyja karjában 
tette meg a kilométe-
reket. Azt mondják, a 
sportolást fiatalon kell 
elkezdeni. Úgy tűnik, a 
zarándoklást is… 
A „korelnök asszony” 
az a hetven fölött járó 
néni volt, akinek a 
rendőrök segítettek, 
hogy odaérjen a szent 
imre-templomba. Any-
nyira elfáradt, hogy 
nem bírta a lépéseket. 
A menetet kísérő rend-
őrök beültették őt az 
autójukba, s elvitték a 
pestszentimrei temp-
lom kertjébe, ahova 
így elsőként érkezett 
meg…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Még a nap is rÁjuk Mosolyogott
 „Angyalok vagytok mindahányan, éppen csak a szárnyatok hiányzik”

a zarándokokat megkímélte az időjárás, így kellemes időben érkeztek meg soroksárról

MozgalMas nyár
Sakk, kórus, művészetek – nagyrészt ingyenesen
április 27-én vasárnap rómában, a szent Péter-bazilika előtti téren avatták szent-
té XXiii. János és ii. János Pál pápát. A szertartást Ferenc pápa vezette, de ösz-
szesen 150 bíboros és 700 püspök koncelebrálta a szentmisét.

megszokhattuk már, hogy a baptisták-
nál mindig történik valami, mindig van 
információja a nemes utcai gyülekezet 
vezetőjének, háló gyulának. így volt ez 
most is, különös tekintettel az előttünk 
álló nyári hónapokra.

– Az egyházak sok esetben szinte átveszik a szü-
lők és az iskola szerepét a vakáció hetei alatt, 
olyan gazdag, sőt egyre gazdagabb a kínálat.

– jól van ez így, de hangsúlyozom, hogy nem 
gyermekmegőrzést szervezünk, hanem hosszú 
távon is meghatározó programokra hívjuk az 
érdeklődő gyermekeket és fiatalokat.

– Kiket, milyenekre?
– elsősorban, de nem kizárólag a 

Pestszentimrén élő gyermekeknek és fiatalok-
nak szervezünk nagyrészt ingyenes táborokat 

a Talentum tehetséggondozó program kereté-
ben a nemes utcai 28. alatt lévő imaházban. 
ezekről részletesebben a www.pib.hu portálon 
tájékozódhatnak az érdeklődők. A Talentum 
sorozaton túl júniusban sakktábor lesz alsós 
diákoknak, júliusban kórustábor ugyancsak al-
sósoknak, augusztusban pedig megrendezzük a 
mindig népszerű művészeti alkotótábort is.

– Kínálnak-e programokat a Nemes utcai 
imaház falain kívül is?

– gyermekes családokat táboroztatunk júni-
us végén, aztán pedig gyermekeket és fiatalokat 
augusztus közepén Balatonberényben. örö-
münkre ez utóbbihoz az önkormányzat is nyújt 
anyagi támogatást.

– Milyen fontos események voltak a gyüleke-
zetben az elmúlt időszakban? 

– Húsvét előtt három felnőtt bemerítésére – 
keresztelésére – került sor. Az élet egyik legna-
gyobb választása és döntése, hogy elkötelezzük 
magunkat jézus Krisztus mellett egy egész élet-
re. A közelmúltban megtörtént a 2011-ben elkez-
dődött imaház-felújítás utolsó ellenőrzése, ám a 
projekt lezárulása után is folytatni kívánjuk az 
épület és a kert korszerűsítését és bővítését.

– A pünkösd minden évben hoz valamilyen 
programot az imrei baptistáknak…

– Valóban. Hajókirándulással egybekötött 
lelki napot szervez a Dunakanyarba a Budapes-
ti Baptista egyházkerület. ezen mindig telt ház 
van, hozzávetőleg hatszázan élvezzük egymás 
társaságát.

 tUdtA-e, hogy…
…a baptista egyház országos ifjú-
sági nagytábora az idén tatán lesz 
augusztus 4-től?
…augusztus első hetében a hargitán 
tartják a magyar ajkú baptista lelki-
pásztorok világtalálkozóját?
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17ProgramajánlóLátogatás a 175 éve alapított I. számú Gyermekgyógyászati Klinikán

a belvÁrosig 
vezetnek 
a nyoMok
idén először a pesti belvárosban keresik majd a Bókay 
család nyomait a hagyományos várostörténeti séta 
résztvevői.

– 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 dol-
gozni a helytörténeti emlékek felkutatásáért, megőrzéséért – nyi-
latkozta Kardos Gábor önkormányzati képviselő, a várostörténeti 
séták szervezője annak apropóján, hogy az április 27-én első ízben 
megrendezett Tour de Bókay jótékonysági kerékpártúrára mintegy 
800 résztvevő érkezett. 

A létszám azért is volt fontos, mert az esemény az éppen 175 éve 
alapított I. számú gyermekgyógyászati Klinikát (képünkön) támo-
gatta. nem véletlen, hogy az intézmény a VIII. kerületi Bókay ut-
cában található, Bókay jános ugyanis a gyermekgyógyászat mint 
önálló tudomány hazai létrehozója és az első gyermekkórház igaz-
gatója is volt. nevét és orvosi tudását fia, Árpád vitte tovább – ő 
volt, aki később birtokot vásárolt a mai Pestszentlőrincen, és így 
névadója lett a Bókaytelepnek.

Mindez jól mutatja, milyen sok szállal kötődik a Bókay család 
Budapest épített örökségéhez is. Kardos gábor, a Bókaytelep képvi-
selője Heilauf Zsuzsanna helytörténésszel, a Tomory lajos Pedagó-
giai és Helytörténeti gyűjtemény vezetőjével évek óta szervez nép-
szerű várostörténeti sétákat Pestszentlőrincen az Urbitális Majális 
keretében. Idén először nem a Bókaytelepen keresik majd a névadó 
család nyomait: a belvárosba látogatnak el május 31-én.

– A séta 15 órakor indul az V. kerületi semmelweis és Kossuth 
lajos utca sarkáról, majd a Kiskörúton, a Baross és a Mária utcán 
át a klinikanegyedbe sétálunk, ahol dr. Tóth-Heyn Péter, a I. számú 
gyermekklinika igazgatóhelyettese klinikatörténeti előadással fogad 
bennünket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk – mondta Kardos 
gábor.

Ê K. gy.

gyerMeknappal 
indít a június
június 1-jén (vasárnap) egész napos gyermeknapi rendezvény lesz a 
Rózsa Művelődési Házban. 

11 órakor a Tűzpiros virág című mesejátékot adják elő a lőrinci 
színpad művészei. Déltől 4 óráig kézműves foglalkozásokon lehet 
részt venni, és a Tulipános népi játékpark is várja a kicsiket, nagyo-
kat. A program 4 órakor Ricsi bohóc gyermekműsorával zárul.

A belépő ára jelképes, mindössze 100 Ft. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak a szervezők!

örökzöld 
korda-slÁgerek
Csaknem fél évszázada van a pályán a közkedvelt tánc-
dalénekes, Korda györgy. Párjával, Balázs Klárival a 
mai napig is járják az országot, nagy sikerű koncerte-
ket adva annak minden szegletében.

Május végén a Rózsa Művelődési Házban ad koncertet a művész-
házaspár. A garantáltan jó hangulatú előadáson meghallgathatjuk 
örökzöld slágereiket, közismert duettjeiket.

A koncert időpontja: május 30. (péntek) 17 óra. jegyek 2200 Ft-
os áron már elővételben kaphatók a Rózsában.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 30. 17 óra: Korda György 
és Balázs Klári koncertje. Belé-
pőjegy: 2200 Ft.
Május 31. 16 óra: Magyar tánc-
ház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
Május 31. 19 óra: Magyar tánc-
ház felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
Június 1. 11 óra: Gyermeknap a 
Rózsában. Belépőjegy: 100 Ft.
Jógatanfolyam, gerinctorna, 
baba-mama játszóház és sze-
mélyiségfejlesztő drámacsoport 
is működik intézményünkben. A 
részletekről az elérhetőségein-
ken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, 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 31.: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Szövetség 
szervezésében
Június 6–8. között: Vasvári Pál 
Napok

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Május 23. 18 óra: PLER-
Budapest–Vác NB I-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Május 24. 9 óra: Erima országos 
gyermek kézilabda-bajnokság
Május 30. 17.30: Vörösmarty-
táncévzáró
Május 31. 9 óra: Erima országos 
gyermek kézilabda-bajnokság

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 22. 17 óra: A gondolko-
dás hatása lényünk különböző 
területeire. Előadó: Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó.
Május 27. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Június 5. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
május végéig Lőrincz Zsóka 

fotókiállítása látható. Június 
3-án 17 órakor Huller Ágoston 
képzőművész tárlata nyílik meg.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Május 30. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Június 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Június 6. 16 óra: Csere-bere 
„kétóra”
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 22. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Május 24. 8 óra: Foltvarró nap – 
ünnepség és kiállításmegnyitó 
Május 25. 10 óra: Test-lélek-
szellem – öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus
Május 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 28. 18.45: Zumba Nikivel
Május 29. 15 óra: „Emlékszel 
még?” – kis magyar operett-
történet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadás-sorozatának 
4. része – Kálmán Imre művei 
(Tatárjárás, A cigányprímás, 
A csárdáskirálynő, A Bajadér, 
Marica grófnő, A cirkuszherceg-
nő, Az ördöglovas, A Mont-
martre-i ibolya)
Május 29. 15 óra: Havanna 
Szabadegyetem
Május 31. 11 óra és 18 óra: „A 
varázslatos padlás” – a Voilà! 
Társulat zenés műsora
Június 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 5. 15 óra: „Emlékszel 
még?” – kis magyar operett-
történet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadás-sorozatának 5. 
része – Szirmai Albert (Mágnás 
Miska), Jacobi Viktor (Leányvá-
sár, Szibill) művei
Június 6. 19 óra: Sunset 
Boulevard – musical a Figurák 
Társulat előadásában
Június 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Június 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 

Minden vasárnap 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órakor pedig 
ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek. Minden szombaton 
9 órától kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézmű-
ves foglalkozással.

városházA díszterem
városház utca 16.

Június 6. 18 óra: Radnóti Róza 
zongoraművész koncertje

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Május 23-án az Angyalkert 
rendezvényre várjuk a kerületi 
gyerekeket és felnőtteket a 
Bókay-kertben.
Május 31.: Urbitális séta a 
Bókay család nyomában Buda-
pest belvárosában.
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. Kerületi iskolai 
csoportoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermek-
ben, előzetes egyeztetéssel a 
PIHGY telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez in-
teraktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a híressé-
gekhez kapcsolódó elnevezése-
ket, 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 csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből. A részletekről 
honlapunkon (muzeum18ker.hu) 
tájékozódhatnak. 

A Tomory-teremben az Ady End-
re Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái láthatók 
Időutazás a középkori Magyar-
országra – Múltunk emlékei 
címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
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. Június 7-én 
és 9-én, pünkösd ünnepén 
zárva tartunk.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-
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 24. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag.
Május 24-én és 31-én 15 
órakor Nosztalgia táncklub 
a Magic Duóval. Belépőjegy: 
500 Ft.
Június 6. 13.30: Nyugdíjas nó-
tadélután. A részvétel ingyenes.
Kéthetente keddenként 18 órá-
tól Tudatos életmód klub. Május 
29-én és június 4-én 17 órától 
kreatív kézműves foglalkozás 
felnőtteknek. A részvételi díj 
200 Ft + a felhasznált alap-
anyag költsége.
Május 23-án és június 6-án 
Barangoló klub, amelyen a 
részvétel önköltséges.
A Baba-dúdoló és a Maszat-
kuckó 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.

Június 1. 16 óra: Koltay Gábor 
Trianon című dokumentumfilmje. 
A vetítés ingyenes. 
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. 

Programok

nyÁri tÁborok széles vÁlasztéka

– személyes tapasztalataim alapján biz-
ton állíthatom, hogy egy nyári tábor je-
lentősége túlmutat önmagán – mondta 

Kucsák lászló alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő. – A táborozások alkal-
mával a szabadidő kellemes eltöltéséhez, 

a kikapcsolódáshoz társul valamilyen 
különleges tevékenység is. így a barátok, 
társak körében a korábban megszerzett 
ismeretek, készségek tovább épülhetnek. 
Magam pedagógusként hosszú éveken át 
táboroztattam gyerekeket, szerveztem tá-
borokat. ez alapján mondom, hogy a tá-
bor kiválasztásában nagyon fontos szem-
pont a gyerekek egyedi érdeklődési köre, 
személyisége, hiszen a cél az, hogy minél 
színesebb élményeket szerezzenek a fiata-
lok az év közben elsajátított tananyagon 
kívül. 
A XVIII. kerület számos lehetőséget kí-
nál a családoknak, nem csupán az iskolai 
kereteken belül. Az önkormányzat intéz-
ményei is hívják a gyerekeket kézműves 
táborokba, nyelvi és tánctáborokba, de 
aki egy kis izgalomra is vágyik, annak 
számára a hagyományőrző tábor lehet 
remek választás. Fontos, hogy minél több 
kerületi család éljen a lehetőséggel, ezért 
is állt az önkormányzat az ügy mellé, és 
nyújtott pénzbeli támogatást a táborokat 
szervező intézményeknek.

A nyári táborlehetőségek listája folya-
matosan bővül a kerület hivatalos portál-
ján (www.bp18.hu).

Ê K. a.

A közelgő tanévzáró már jelzi: hamarosan elérkezik a nyári szünidő. hason-
lóan a korábbi évekhez, idén is számos program várja a vakációzó gyer-
mekeket. Az önkormányzat és több kerületi intézmény ezúttal is sokféle 
tábort szervez a nyarat aktívan eltölteni szándékozó gyerekek számára.
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KOsÁRlABDA 
– MÁsKÉPPen
nagy lelkesedéssel végzik a munkájukat az egyik leg-
fiatalabb „kerületi sportág”, a korfball képviselői. Az 
1908 szAC Kse szakosztályaként működő csapat 
edzőjét, hack Barnabást kérdeztük.

 – Nincs hangzavar 
önök körül, a hírek 
csupán arról szól-
nak, hogy léteznek, 
edzenek, s hogy 
minden rendben a 
csapat körül.

– Ha ezek rend-
ben vannak, akkor 
nagy baj nem lehet, 
és nincs is. A lényeg 
az, hogy 2008-ban 
csatlakoztunk a lő-
rinci klubhoz, és 
otthonra is talál-
tunk. Kezdetben 
csak egyetlen csapa-
tunk volt, ez indult 
az nB I/B-ben, ösz-
szesen 14 játékossal. 
Már az első évben 

nyertünk, és feljutottunk a legjobbak közé, az nB I-be. ez nagy 
lökést adott az akkor még tényleg fiatal csapatnak. ennek is le-
het az eredménye, hogy mára már több mint 30 játékosa van a 
sZAC-nak, s örömmel mondom, egyre ügyesebbek. jelenleg há-
rom csapatunk játszik a felnőtt bajnokság első és második osz-
tályában.

– Pontosan a fiatalság miatt teszem fel a kérdést, hogy rutin és 
tapasztalat nélkül miként tudtak eljutni tavaly a BEK, a bajnok-
csapatok Európa-kupájának négyes döntőjébe?

– elmondani egyszerű és kézenfekvő. A fennállásunk óta 
első alkalommal sikerült elhódítani a magyar bajnoki címet. ez-
zel jogot szereztünk a BeK négyes döntőjében való részvételre, 
igaz, ehhez jó szándékú támogatóra, vagyis az önkormányzatra 
is szükség volt. Bajnokként selejtező nélkül jutottunk ki a 12-es 
döntőbe, s ott nem a pofozógép szerepe jutott nekünk, mert a 
megvívott három találkozóból kettőt megnyertünk, és a kilence-
dikek lettünk. ez siker, de nem vagyunk „vakok”, látjuk, miben 
kell még fejlődnünk.

– Reményteli újságírói kérdésként vetődik fel egyre gyakrabban, 
hogy mi van az utánpótlással.

– A korfball folyamatosan tudja szélesíteni az ismertségét és a 
sportolói bázisát. Az utóbbi években szinte meg tudtuk duplázni 
a játékosok számát. Annak is köszönhetjük ezt, hogy bejutottunk 
a diákolimpiára, és annak is, hogy néhány fiatalember folyamato-
san népszerűsíti a kerületi iskolákban a sportágat. Igaz, a tömeg-
bázis önmagában még kevés lenne, de mivel van néhány kiváló 
edző is, egyre több kiváló játékos nő fel a kezük alatt. ennek ékes 
példája, hogy az idén az U16-os korfballválogatott minden idők 
legjobb magyar eredményét érte el. Harmadik lett a korosztályos 
Világkupán, s ezekben a sikerekben benne van a sZAC is.

– Egy bajnokcsapat edzőjétől illik megkérdezni, hogy mik az 
idei tervek.

– Természetesen a bajnoki cím megvédése, ami nem lesz 
könnyű, de nem lehet más a célunk, mint az arany.

  mindenhol JátsszáK
A kosárlabdához hasonlító korfball hollandiá-
ban és Belgiumban a legnépszerűbb, de egyre 
inkább terjed a világ más országaiban is. A 
többi csapatjátéktól abban különbözik, hogy 
fiúk és lányok együtt játsszák. egy csapat négy 
lányból és négy fiúból áll. A sportágat a világ 
több kontinensének csaknem 60 országában 
űzik versenyszerűen.

szárnyalnak 
a Malév íjászai

 
A megszűnt légitársaság gépei már nem szállítanak 
utasokat, azonban a sportban változatlanul jól cseng 
a közismert mozaikszó. Az íjászok edzője, siteri sán-
dor beszélt a szakosztállyal kapcsolatos hírekről.

 
Május közepén a diákolimpia dél-alföldi régiós kvalifikációs ver-
senyén álltak lőállásba a lőrinciek, és értek el jó eredményeket.

„Hetényegyházán rendezték meg ezt a versenyt, nagy indulói 
létszámmal. száznál többen indultak, köztük öt malévos ifjú is, 
akik közül kettőnek az első igazi megméretése volt ez. Az egyik 
11 évesünk negyedik lett, a másik az ötödik helyre lőtte magát. 
Azért is szép eredmény ez, mert ritkaság, hogy valaki bemutat-
kozásként az élmezőnyben tud végezni. Biztató volt a szereplé-
sük, várjuk tőlük a jó folytatást.”

Az íjászat tudni valóan nem téli sportág, ám az élet a hűvö-
sebb hónapokban sem áll meg, mert amióta „feltalálták” a te-
remíjászatot, lehet eső, lehet hó, meg tudják rendezni a versenye-
ket. Mint például Kecskeméten a terem ob-t.

„A március közepén megrendezett országos bajnokságon hat 
versenyzőnk is lőállásba lépett, közülük a legjobb eredménnyel 
az a nagy Béla dicsekedhetett, akire egykor nagyon sokan vol-
tak büszkék. Ő az, aki a sportág eddigi egyetlen olimpiai pont-
ját szerezte. nem tegnap volt, 1980-ban történt… A moszkvai 
olimpián lett ötödik a ma is kiváló kondícióban lévő sportember. 
Kecskeméten a veterán korosztályban indult, s nyerte meg a baj-
nokságot, bebizonyítva, hogy hetven fölött, egészen pontosan 71 
évesen is lehet magas szinten művelni az íjászatot.”

Tény, hogy nem volt telt ház a 
lőrinci csapat május 9-i mérkő-
zésén, azonban azok, akik ott 
voltak, a csapatunk buzdítása 
mellett nagy hangcsatát vívtak 
a szép számmal érkezett vidé-
ki szurkolókkal is. Maradjunk 
annyiban: ez a meccs iksz lett, 
sportszerűségi díjra azonban 
nemigen terjeszthető fel a vidé-
ki B-közép. A határozott állítás 
annak okán hangzik el, hogy e 
sorok írója közel ült a ceglédiek-
hez…

A találkozó előtt kivétel nél-
kül valamennyi játékos állítot-
ta, hogy ezt a hazait megnyerik, 
mert utána kétszer is utazni kell.

szavatartónak bizonyultak, 
de csupán az első félidő feléig, a 
18. percig. Addig mindig itt volt 
az előny (legföljebb egál volt az 
állás). ekkor befogta a PleR-t 
a Cegléd, s nem is akarta el-
engedni. Azért tegyük hozzá, 
hogy előtte Marczinkónak és 
némethnek köszönhetően két 
olyan szuperakciót követő szu-

pergól is született, amely előtt 
„magasabb körökben” is illik 
fejet hajtani…

nem sokkal a félidő vége 
előtt 15-15 volt az állás, ám a 
hármas sípszó pillanatában ki-
derült, hogy a vendég mehet 
jobb kedvvel a pihenőre. egygó-
los előnnyel (16-17), ami jelezte, 
nem lesz „piskóta” a második 
félidő.

HátRányból
is FelálltaK
nem is volt az. Háromgólos 
is volt a lőrinci hátrány, de 
fel tudott állni Hutvágner 
István csapata. Olyannyira, 
hogy befogta az ellenfelet. 
Marczinkó találatával lett 
21-21, majd a sérülése miatt 
turbános Muszavi góljával már 
itt volt az előny, amit már meg 
is őrzött a gárda. Olyannyira, 
hogy 27-23-ra is vezetett. Bár a 
végére csak kettő maradt ebből, 
a kitűnő erőnlétet is igazoló 

(figyelem, szakmai munka!), 
megnyert második játékrész 
jelezte: a zöld-feketék az ősztől 
is a legjobbak között képzelik el 
az életüket.

öt nappal később, május 14-
én győrben volt jelenése az egy-
re jobb formába lendülő csapat-
nak. A lőrinciek ezúttal is hozták 
magukat, nyertek két góllal, de 
ami ennél is nagyszerűbb: vesz-
tes félidő után tudtak fordítani, 
ami sok jót jelent (lásd: szak-
ma). A lényeg az, hogy újabb 
két ponttal gyarapodva jöttek 
haza Marczinkóék, vagyis egyre 
távolodnak a kieséstől, ez pedig 
bizonyára rendet rak a fejekben.

ezen a meccsen 20-20-nál 
érkezett el az „ihletett pillanat”, 
átszakadt a gát, a fiúk megfor-
dították az állást. Olyannyira, 
hogy rövid időn belül négygó-
los lett az előny, miközben azért 
három hétméterest kihagytak. 
A fáradó győriek, bár a hajrában 
mindent megtettek a felzárkó-
zásért, csak közelebb tudtak ke-
rülni, fordítani nem. ettől füg-
getlenül nem volt unalmas az 
utolsó két-három perc sem, de 
Kránitz remek védései átsegítet-
tek az együttest a nehézségeken. 
A befejezés előtt Mikita fontos 
góljával ismét kettő lett a lőrin-
ci előny (28-26), amihez ezután 
még két-két gólt tettek hozzá a 
felek, kialakítva a 30-28-as vég-
eredményt. Zsebbe került a két 
pont, s reménykedve várhatta 
mindenki a május 17-én a Me-
zőkövesd elleni idegenben ví-
vott csatát.

 önmaguKéRt…
Reménykedtek, de a végén vere-
séggel jött haza a csapat a Borsod 
megyei városból. Igaz, a másod-
osztály rémképe nem nyomaszt-
ja már a játékosokat, ugyanis 

véglegessé vált: a két magyar 
élcsapat, a Veszprém és a szeged 
indulásával a seHA-n (a legjobb 
európai klubcsapatokat tömörí-
tő nemzetközi bajnokság) nincs 
veszélyben a lőrinciek szereplése 
az ősszel kezdődő bajnokságon. 
A rájátszás hátralevő mérkőzé-
sei azonban az alanyi jogon való 
bennmaradás tekintetében nem 
jelentéktelenek, meg arról is 
árulkodnak, hogy van-e – s ha 
igen, mekkora – tartás az adott 
csapat játékosaiban.

ezúttal nem volt olyan gör-
dülékeny a PleR játéka, mint 
a korábbi fordulókban, így el-
maradt a győzelem. Háromgó-
los vereség (27-24) lett a vége, 
ami azt jelenti, hogy az utolsó 
rájátszásforduló is tartogat iz-
galmat. Hutvágner István gárdá-
ja május 23-án 18 órától a Vácot 
fogadja, amelyet le kell győznie, 
ha valóra akarja váltani azt a bi-
zonyos „alanyi” jogot, aminek 
révén az elért pontszámával, a 
teljesítményével marad bent a 
legjobbak között, nem pedig az 
ölébe hullott szerencsének kö-
szönhetően.

Vizsga tehát a Vác elle-
ni meccsen is lesz, ha nem is 
szakmai, de erkölcsi feltétlenül. 
Ami néha ér annyit, mint a már 
többször felemlegetett szakmai 
tudás.

három meccs,  
négy ponT

PleR-Budapest–Cegléd 
28-26 (16-17)

l

győr–PleR-Budapest 
28-30 (17-15)

l

Mezőkövesd–PleR-Budapest  
27-24 (15-11) 

Kezd beérni a lőrinci „kézimunka”, folytatódnak a bajnoki sikerek

az utolsó fordulóban 
dől el minden

a vác elleni meccs lesz a záróvizsga, ekkor eldől, hogy szeptemberben hol folytathatja az együttes

� a legutóbbi számunkban joggal írtunk 
szépeket a pleR-budapest kézilabdá-
zóiról. április utolsó két hetében a csa-

pat öt pontot szerzett a három mérkőzésén, 
amivel elmozdult a kieső helyről, s bizakodva 
várhatta az újabb „hármasugrást”, amelynek 
során – május 9. és 17. között – a cegléd, 
a győr és a mezőkövesd ellen bizonyíthatta, 
hogy számítani lehet rá, hogy akarja a sikert, 
a bennmaradást. az első két meccsen hoz-
ta a csapat a négy pontot, a mezőkövesdi 
szereplés azonban vereséggel ért véget. így 
aztán a nagy kérdések csak a május 23-i 
záró fordulóban dőlnek el, bár…
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

Az rendben van, hogy májusban 
egy napig esik az „aranyat” érő, 
ám hogy közel egy héten keresz-
tül az időjárás szeszélyének van 
kitéve egy kiemelt kvalifikációs 
verseny (is), olyanra a legöre-
gebb öttusa-rókák sem emlékez-
nek.

– Attól függetlenül, hogy 
mindnyájan tudjuk, az öttusá-
zóknak bírniuk kell a gyűrő-
dést, azt mondom, hogy ennél 
gonoszabb, kiszámíthatatlanabb 
időjárással alig-alig találkoztam 
a pályafutásom során, pedig 
a sok év alatt nem egy helyen 
megfordultam – panaszkodott 
és mérgelődött Martinek jános, 
a Magyar öttusa szövetség fő-

titkára, az 1988-as szöuli olim-
pia aranyérmese, aki a vébé hat 
napja során ott volt mindenütt, 
ahol szükség volt rá, ám a szél-
lel, a viharfelhőkkel, az állan-
dóan eleredő esővel nem tudott 
megbirkózni.

az a Kis plusz
Persze a pályán nem ő volt a 
főszereplő, ott azok az 1996 és 
1999 között született ifjak mu-
tatták be a tudásukat, akiknek 
azért is volt fontos a lőrinci 
vébé, mert az itteni szereplés az 
augusztusi ifjúsági olimpiára is 
kvalifikálta a legjobbakat.

Az első napon, vagyis 14-én, 
szerdán a váltók versenyeztek, 

s a fiúknál orosz, a lányoknál 
olasz aranyérem született.

A Tomaschof soma, Bereczky 
Richárd összeállítású magyar 
csapat 5. lett, amiről azt mondta 
Kállai Ákos utánpótlás szövet-
ségi kapitány, hogy jobb lövő- és 
vívóeredményekkel felérhettünk 
volna a dobogó harmadik fokára. 
A 6. helyezett lánycsapat 
(Ormándi Rebeka, józan Beáta) 
végig harcban volt a bronzért, 
azonban azt a pluszt, ami az 
éremhez kellett volna, nem tud-
ta teljesíteni.

beReczKi Kiváló
szombaton a lányok egyéni ver-
senyét tartották, csapnivaló idő-
ben.

A legjobb magyar Zs. Tóth 
Anna lett, aki kitűnő verseny-
zéssel az 5. helyen végzett.

Kállai Ákos is elégedett volt, 
csupán annyit jegyzett meg kri-
tikaként, hogy Anna futásán 
kell még javítani, de vonatkozik 
ez a többi lányra is.

Vasárnap a fiúk szépszámú 
közönség előtt „egyéniztek”, hol 
esőben, hol napsütésben.

A 36 indulót számláló me-
zőnyben a legjobb magyar 
Bereczki Richárd volt, aki jó 
úszás, kevésbé sikeres vívás, 
kitűnő futás és biztos kezű lö-
vészet után a 6. helyet szerezte 
meg, s lett a négy magyar – rajta 
kívül Tomaschof, Regős és Kar-

dos – közül a legeredménye-
sebb.

A csapatarany bronzérme 
itthon maradt, az a Bereczki, 
Tomaschof, Regős összeállítású 
trióé lett.

Kállai kapitány elmondta, 
hogy ha nem is maradéktalanul, 
de elégedett a szerepléssel, bár a 
vívást szívesen feledné. így vé-
lekedett: „ezeknek a srácoknak 
még meg kell tanulniuk elvisel-
ni a rájuk nehezedő nyomást, 
amely velejárója a nagy verse-
nyeknek.”

tetszett 
az elnöKneK
Hétfőn, a befejező versenyna-
pon 24 vegyes váltó küzdött 
meg a világbajnoki címért. Az 
elsőséget Fehéroroszország vál-
tója szerezte meg. A Bereczki 
Richárd, Boros Alexandra ösz-
szeállítású magyar csapat a 12. 
helyen zárt.
Véget ért tehát a kecskeméti (ott 
világkupát rendeztek a lőrin-
ci verseny előtt) és a budapesti 
öttusacsúcs, s megint csak azt 
lehet megállapítani, hogy kiváló 
„tusázó” és versenyrendező nép 
a magyar, mert a nemzetközi 
szövetség német elnöke, Klaus 
schormann röviden csak így 
jellemezte a versenyünket: kivá-
ló, hibátlan.

Köszönjük…

jeles rendezés, 
elfogadHató 
szerePlés

A 24. forduló gyászosra sike-
redett, mert a lőrinciek és az 
imreiek is buktak. Az előbbi a 
Budatéténytől kapott ki 2-1-re, 
míg a PsK a gázgyárral szem-
ben maradt alul 4-1-re.

A következő körben a 
sZAC játszott a gázgyárral, 
s a lőrinciek revansot vettek, 
megvédve ezzel a kerület be-
csületét, mert 1-0-ra nyertek. 
A PsK-nak ezúttal sem ment, 
a szabadkikötő győzte le őket 
4-1-re, ami azt is jelenti, hogy 
lassan búcsút lehet (kell) inte-
ni a szép helyezésnek.

A 26. fordulóban a sZAC 
folytatta a menetelést, ide-
genben is meg tudta verni a 
MAFC-ot 2-0-ra, míg a PsK 
rákosszentmihályi fellépése 
elmaradt.

Az elmúlt hét végén rende-
zett 27. körben plasztikusan 
kirajzolódott a két csapat kö-
zötti mostani különbség. A lő-
rinciek a szabadkikötőt legá-
zolták 6-0-ra, míg az imreiek 
egy ötöst vittek haza a 43. sz. 
Építők pályájáról.

Mindettől függetlenül a 
PsK, köszönhetően a szép 
őszének, még mindig a 9. he-
lyen áll 33 ponttal – egy mér-
kőzéssel kevesebbet játszva.

A sZAC kapaszkodik, csak 
ne legyen késő. A csapat az 
utolsó előtti, 15. helyen áll, 
ami kiesést jelent, ha lesz ki-
eső… A lőrinciek 21 pontot 
gyűjtöttek a 27 forduló során.

Az biztosra vehető, hogy a 
hátralevő három fordulóban 
mindkét együttesnek meglesz 
a maga dolga a gyepen, ha 
legalább elfogadható bizonyít-
vánnyal akarják zárni a baj-
nokságot.

 
ninCs edző, 
CsAPAt is Alig
A PsK mélyrepü-
lésének az okát 
keresve lapzártánk 
előtt értesültünk 
arról, hogy a szAC 
elleni kerületi rang-
adó után lemon-
dott a PsK veze-
tőedzője, Pénzes 
sándor, akivel a 
következő lapszá-
munkban olvashat-
nak interjút távozá-
sa okáról és arról, 
hogyan kerülhettek 
ilyen helyzetbe az 
imreiek.

leMOnDOTT 
AZ IMReI eDZŐ
szerepet cserélt a két kerületi Blsz-csapat. Az ősz-
szel és a tavaszi szezon elején a pestszentimreieknek 
ment a szekér (voltak az 5. helyen is), most viszont a 
szAC szerzi sorra a pontokat, az utolsó három for-
dulóban például kilencet.

 

� Hétfőn délután befejeződött a vilmos 
endre sportcentrumban megrendezett 
ifjúsági öttusa-világbajnokság, amely hat 

napon át kínált programot és szórakozást a 
sportot szerető kerületi lakosoknak és termé-
szetesen azoknak is, akik „kizarándokoltak” a 
pestszentlőrinci sporttelepre. a magyarok sze-
repléséről annyit mondott Kállai ákos szövet-
ségi kapitány, hogy összességében elégedett, 
ám látni kell, hogy sok pont benne maradt a 
fiatalokban, ami az eddiginél is koncentráltabb 
menedzselést tesz szükségessé.

április utolsó hetében ren-
dezték meg az olaszországi 
riccionéban az itF tékvandó-
európa-bajnokságot, amelyen 
szép sikert ért el a kerületben 
élő és versenyző murinai dá-
niel, aki a formagyakorlatok 
után bronzérmet vehetett át 
az erős mezőnyben. A konti-
nensbajnokságon 29 ország 
560 versenyzője vett részt.

Igen fiatal még a 24 éves, 2. danos 
Murinai Dániel, ám az eddigi si-
kerlistája már most is tiszteletet 
parancsoló.

„lassan azt mondhatom, hogy 
törzsvendége vagyok az európa-
bajnokságoknak, mert ez már a 
harmadik volt. Az elsőn hét esz-
tendeje, 2007-ben indultam. egyé-
niben mindannyiszor bronzérmes 
lettem. Poprádon mutatkoztam be 

a formagyakorlatosok mezőnyében, 
aztán öt évvel később Mariborban 
is bronzot nyertem, akárcsak most, 
az olaszországi versenyen.”

Végighallgatva Dani útját a 
bronzéremig, nem lehet vita azon, 
hogy a sikert ebben a sportágban 
sem adják ingyen.

„A formagyakorlat egyenes ki-
eséses rendszerben zajlik, hibázni 
tehát nem lehet. Az első fordulóban 

erőnyerő voltam, feltérképezhet-
tem a mezőnyt, bár tudtam, hogy 
kikre számíthatok. A második 
körben orosz ellenfelem volt, akit 
– nem is nehezen – 5-0-ra vertem 
meg, majd a svéd ellenfelemet is 
ugyanilyen különbséggel győztem 
le. A folytatásban a mumusom el-
len léptem küzdőtérre. A lengyel 
Wronowskival korábban háromszor 
mérkőztem, 2-1-re ő vezetett. Most 
is alulmaradtam vele szemben, 4-1-
re. A lengyelt senki sem tudta meg-
szorítani, az 5. eb-aranyát nyerte, 

én meg a harmadik bronzérmem-
nek örülhettem.”

A kerületben élő Dani 10 éves 
kora óta tékvandózik, az egyesülete 
a sasok se. Mint mondta, sokat kö-
szönhet a mestereinek.

„Az 5. danos szalay gábortól, aki 
a szövetségünk főtitkára is, valamint 
Békássy Csabától, a válogatott csapat-
kapitányától rengeteget tanultam, így 
ez a bronzérem egy kicsit az övék is.” 

Dani célja az, hogy világbaj-
nokságokon is jegyzett ered-
ményt érjen el.

a hazai világbajnokságon csapatban – a Bereczki, tomaschof, regős – sikerült dobogóra állni

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

DAnI, A „FORMÁs” BROnZgyűjTŐ

hat napon át „tusáztak” a világ ifjai a vilmos endre sportcentrumban

hirdetés
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Nemcsics Antal, az igazi reneszánsz emberPortré

� pápán született. 
édesapja ma-
tematikatanár, 

édesanyja zeneszerző 
volt. apró gyermekkora 
óta rajzol, fest. a ben-
cés gimnáziumba fi-
gyelt fel rá a rajztanára, 
és kisvártatva olajfes-
tékkészlettel ajándé-
kozták meg a szülei. 
pápáról egyenes – ám 
az akkori háborús idő-
ben kalandos vonatos 
– út vezetett a Képző-
művészeti Főiskolára, 
ahol szőnyi istván 
osztályában végzett. 
dr. nemcsics antal 
akadémikus kerületünk 
díszpolgára.

ditzendy attila   

– Egy Képzőművészeti Főiskolát 
végzett festőművész hogyan ke-
rül a Műszaki Egyetem építész-
mérnöki karának tanárai közé?

– Diploma után általános 
iskolákban tanítottam, többek 
között Pestszentlőrincen. egy 
évre rá bővítették a Műszaki 
egyetem rajz- és formaismereti 
tanszékét, ezért álláspályázatot 
írtak ki, amit megnyertem. Raj-
zot, akvarellt, építészeti grafikát 
tanítottam.

– Ehhez képest a színelméle-
tével lett világhírű…

– Az is a véletlennek köszönhe-
tő. 1952–53-ban hoztak egy ren-
delkezést, hogy minden tanszék 
egyúttal működjön kutatóinté-
zetként is. jött a körlevél: tegyünk 
javaslatokat kutatásokra. A kol-
légák mindenképpen azt szeret-
ték volna kutatni, hogyan tudják 
megdönteni a kapitalizmust vagy 
építeni a szocializmust.

– Az építészek?
– Az építészek. Mivel nekem 

nem volt kedvem sem a szocia-
lizmust építeni, sem a kapita-
lizmust megdönteni, ellenben a 
színekhez gyerekkorom óta von-
zódtam, azokról írtam pálya-
művet. A bírálók előtt volt egy 
kosárra való pályázat az előbbi-
ekből és a magamé a színek kuta-
tásáról. Én kaptam a megbízást. 

Az elnyert pénzből létrehoztunk 
egy laboratóriumot.

a tudományos 
KaRRieR Küszöbén
– Mit kutattak a színeken?

– Komoly nézeteltérés forrá-
sa volt a kivitelezők és a terve-
zők között, hogy a színek nem 
egyeztek. Más szerepelt a ter-

veken, mint a kész épületeken. 
A rajzokon kifakultak a színek, 
leöntötték kávéval, nem volt 
semmiféle objektív koordináta-
rendszer. ekkoriban kezdtünk 
kereskedni Ikarusokkal és para-
dicsommal nyugat-európában 
és a Közel-Keleten. Az egyipto-
miak azt mondták: ilyen és ilyen 
színű paradicsomot akarnak.

– A szín érdekelte őket, nem 
az íz?

– Igen. egy amerikai rendszer 
koordinátáit adták meg, hogy 
milyen piros legyen a paradi-
csom. össze-vissza futkostak a 
vállalatvezetők, nem tudták, mi 
legyen. Valaki szólt nekik, hogy 
a Műegyetemen van egy pofa, 
aki a színekkel foglalkozik, az 
biztos tudja, miről van szó. 
Mondtam nekik: rendeljék meg 
a könyvet, amiben szerepelnek 
a koordináták színei. Kiderült, 
hogy az atlasz ára ezer dollár. 
ebből kellett volna minden érin-
tett vállalatnak egy példány! ez 
rengeteg pénz volt, ezért meg-
bízást adtak, hogy koppintsuk 
le az amerikai atlaszt. A munka 
közben rájöttem, hogy az ameri-
kaiak nem dolgoztak valami jól. 
Olyan színből, amit ténylegesen 
használunk, nagyon kevés volt. 
Úgy döntöttem, inkább kitalá-
lok egy saját színrendszert. így 
született a Coloroid.

a világHíR Felé
– Amit azóta az Egyesült Álla-
mokban is használnak…

– A kutatás alatt született 
publikációk mindegyike kül-
földön jelent meg. Itthon nem 

volt értelme kiadni. Kalandos 
körülmények közt kerültek nyu-
gatra a kéziratok. Meg is lett a 
következménye. egyik reggelre 
a hatóság lezárta a labor ajtaját. 
Kiderült, hogy feljelentettek, 
mert meg akarom dönteni a szo-
cializmust a színeken keresztül.

– És ez már nem is az ötve-
nes években történt…

– A hatvanas évek közepén. 
Felállítottak egy bizottságot 
csupa neves fizikussal, matema-
tikussal. nekik kellett bebizo-
nyítanom, hogy színekkel nem 
lehet rendszert dönteni.

– Sikerült?
– A egyetem legszigorúbb 

matematikusának köszönhetem, 
akitől még a bizottság is félt.

titoKban Festeni
– Ilyen veszélyes időkben a kuta-
tás és a tanítás mellett ön temp-
lomokban festett freskókat…

– Igen, ez még 1948–49-re 
nyúlik vissza. Akkor hívott meg 
a tüskevári plébános, hogy fes-
sek mennyezetképet a templo-
mában. látták a kollégái, meg-
tetszett nekik, és ők is hívtak. 
Persze erről az egyetemen akko-
riban nem beszélhettem. sőt a 
festőkollégák sem tudtak róla.

– Mikor tudta ezeket a fres-
kókat megfesteni? Ráadásul ti-
tokban!

– A nyári szünetekben. Több 
éven keresztül egy képet.

– És kik segítettek?
– A pénz, ugye, kevés volt, 

így például rendes állvány he-
lyett a falusiak tákoltak egyet 
kerítéslécekből, ólajtóból. nem 

volt valami biztonságos. A fes-
tésben pedig a feleségem segített, 
akivel egy évfolyamra jártunk 
az akadémián. Később pedig a 
gyerekeink is. Igaz, szerepeltem 
kiállításokon, mivel azonban a 
festményeim nagy része titok-
ban készült, a szakma nem na-
gyon ismert. Mégis, 1986-ben 
meghívtak a velencei biennálé 
központi kiállítóterébe, ahova 
más magyart azóta sem. Ott fel-
állították a Coloroid színrend-
szerem óriási modelljét, amit a 
feleségemmel készítettünk.

Augusztusban Pápán állandó 
nemcsics-kiállítás nyílik az es-
terházy-kastély kilenc termében. 
Kétszázötven kép, tudományos 
munkák és egy kutatószoba 
várja majd az érdeklődőket és a 
szakembereket.

A tágas 
pestszentlőrinci házban 
nem kellett vitatkoznia 
a festő házaspárnak, 
hogy éppen melyikük 
használja a műtermet, 
ugyanis egymás 
fölé építettek 
kettőt. így, amikor a 
gyermeknevelés és 
a tanítás engedte, 
nemcsics Antalné 
takács magdolna is 
hódolhatott közös 
szenvedélyüknek. ma 
a tágas műteremlakás 
kiváló teret kínál ahhoz, 
hogy mind a tizenöt 
unoka és két dédunoka 
összegyűljön.

a színek és az eMber
Egy bizottságnak kellett bizonyítani, hogy színekkel nem lehet rendszert dönteni

nemcsics antal a rákosista pályázatokat inkább kerülte

A Meselovagok napját Hinda 
Vichi  (Bartos enikő) író, a Me-
selovagok-könyvek szerzője ál-
modta meg és indította útjára a 
Wesley Kincsei Általános Iskola 
és gimnáziummal közös szerve-

zésben öt évvel ezelőtt. Az idén 
annyi változás történt a prog-
ramban, hogy Magyar gabriella 
gyógypedagógus a Wesley iskola 
helyett a speciális Oktató és Fej-
lesztő Intézmény (sOFI) színeiben 

szervezte meg az irodalmi és mű-
vészeti versenyt. A megmérettetés 
mottója Hinda Vichi „Higgy vará-
zsos önmagadban!” verssora volt.

ezeknek a gyermektalálko-
zóknak az a célja, hogy a sajátos 
nevelési igényű és tanulási prob-
lémákkal küzdő diákok is meg-
mutathassák a bennük rejlő érté-
keket.

Az irodalmi versenyre négy 
kategóriában nevezhettek az 5–18 
év közötti fiatalok. A szavalók és 
az írók mellett lehetőséget kaptak 
az ifjú meseillusztrátorok és a Ki 
mit tud? kategóriában az egyéb 
színpadi produkciókkal készülők 
is. A diákokat Magyar gabriella 
köszöntötte, a rendezvényt Batári 
géza, a sOFI igazgatója nyitotta 
meg.

A verseny előtt bemelegítés-
képpen a Kandó iskola Harang-
szó zenekara játszott, fuvolán az 
intézmény két végzős diákja mű-
ködött közre Dobó Kálmánné ve-
zényletével. 

ezúttal a Pest megyei Pándról 
is érkeztek gyerekek, s a kerü-
letből a sOFI diákjain kívül az 
eötvös és a Darus iskola tanulói 
vettek részt a megmérettetésen. 
A verseny alatt pihenésképpen 
kézműves foglalkozáson vehet-
tek részt a gyerekek. 

A zsűri tagja Mocsári Csilla, 
a pándi általános iskola igazgató-
ja, Csík Árpádné, a sOFI Életjel 
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, seress gabriella, a Magyar 
Rádió munkatársa és Bódis Éva 
írónő (Agatha Ravenna Moon) 
volt.

A verseny eredménye megte-
kinthető a www.bp18.hu honlapon.  

Ê fülep erzsébet

hirdetés

„HIggy VARÁZsOs 
önMAgADBAn!”
meselovagok napja címmel irodalmi gyermektalálkozónak adott otthont  május 7-én 
a Kondor Béla Közösségi ház.  
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