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Verőfény, párakapu, huszárok, diákok, humor, háború és rock and roll

Toborzófesztivál
harmadszor
�

„Mikor a kopjafát
állítottuk, nem
sejtettük, hogy ilyen
nagy rendezvénnyé nő a
kultusz” – fogalmazott a
Vasvári Pál Napok megnyitóján Péntek László,
a Körösfői Rákóczi
Kultúregylet elnöke, a
község alpolgármestere.
Szavait meggyőzően hitelesítette a háromnapos
toborzófesztivál.
Ditzendy Attila Arisztid
Talán már sok is volt a jóból,
már ami a napsütést illeti. Vasárnap reggel párakaput állítottak fel a szervezők a színpad
mögött, hogy elviselhetővé tegyék a rekkenő hőséget. A meleg
ellenére megtisztelte a rendezvényt a 102 esztendős Tamás
Ilonka néni is. „Az élet a legnagyobb dramaturg” – e szavakkal
vezette fel a színpadra a szlovák
állampolgárságától megfosztott
egykori tanító nénit Ughy Attila,
majd emlékeztetett: Ilonka néni
a ficói önkénnyel dacolva vállalta a magyar állampolgárságot.
Ezt követően a polgármester és
Péntek László átvehette a Vasvári-díjat. A körösfői alpolgármester mint a „jövendő Vasváriszobor” megálmodója, illetve a
hagyomány elindítója, Ughy Attila pedig azért, mert felkarolta
a szobor ügyét, s annak talapzatára pénzgyűjtést szervezett.

Egy leendő
szobor
története
Kalotaszentkirályon 1994-ben
Ady-emlékművet avattak, amely
az ott élők összetartozásának,
magyarságának lett a példája.
Innen jött az ötlet: Körösfőn állítsanak emléket a település közelében elesett Vasvári Pálnak.

A nagy meleg sem szegte a kerületiek kedvét, hogy kilátogassanak a toborzófesztiválra
A gondolatot tett követte, 1995
óta áll a kopjafa Kalotaszeg határában. Járt is érte eleget bíróságra Péntek László. De a rossz
szándék visszahullott a feljelentőkre, az egyre szélesebb sajtónyilvánosságnak hála mind többen ismerték meg Vasvári nevét,
életét. Körösfő alpolgármestere
kezdetektől egy budapesti szoborról álmodott. Az álomból
részben valóság lett, amikor a
pestszentimrei
reformátusok
befogadták az általa ajándékba
adott kopjafát. Egyre közelebb

az idő, amikor végre leleplezhetik Vasvári szobrát.

Díszszázad,
jobbra át!
A hőséggel mit sem törődve
mutatta be magával ragadó díszelgő koreográfiáját a MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. díszzászlóalja.
Már az ő produkciójukban feltűnt néptáncos elem, ami kiteljesedett a következő produkció, a
Körösfői Rákóczi Néptánccsoport

fellépésekor. Még javában döngött a színpad a körösfőiek lába
alatt, miközben a tiszavasvári
Vackor Néptáncegyüttes tagjai a
Sportkastély nyújtotta árnyékban
gyakorolták a lépéseket közelgő
fellépésükre. „Eddig is sokat próbáltunk, de így legalább nem izgulunk” – mondta Bak István. A
melegről szólva megnyugtattak:
nem az első eset, hogy hőségben
adnak műsort.
A nap egyik legnagyobb
sikere minden bizonnyal a
csatajelenet volt. Egy első vi-

lágháborús orosz lövészárok elfoglalását idézte meg a Honvéd
Zrínyi Sportegyesület Katonai
Lovas Szakosztálya. „A korabeli
harceljárások alapján elevenítjük
meg a csatákat” – tudhattuk meg
Barka Béla hagyományőrző huszárőrnagytól.
A poénokról Badár Sándor
„bakter és forgalomirányító”
gondoskodott, a rock and rollról
pedig Tóth Gabi.
Riportunk bővebben
a 10–11. oldalon

Figyelő
szemek

az Alacskán
Saját forrásból fejleszti
a kerületi önkormányzat
a térfigyelő kamerahálózatot. Az elsődleges cél
az Alacskai úti lakótelep
kamerarendszerének
kiépítése, amelynek
révén egy újabb nagyobb
kiterjedésű lakóterület
közbiztonsága javulhat.
A fejlesztéshez ugyan nem
nyert pályázati támogatást
a kerület, ennek ellenére a
közbiztonság erősítése érdekében az önkormányzat
még az idén megvalósítja a
kamerarendszer kiépítését
– tudtuk meg Lévai István
Zoltán alpolgármestertől.
A térfigyelő kamerákat –
amelyeket régóta igényeltek már a helyi lakosok – a
kerületi rendőrkaptánysággal egyeztetve, a szakemberek véleményét figyelembe véve helyezik el.
Egyelőre nem dőlt még
el, hogy pontosan hány térfigyelő kamerát helyeznek
ki, de többek között a főbb
útvonalak találkozásánál és
a közintézményeknél is lesz
belőlük, és segítségükkel
szisztematikusan igyekeznek lefedni a területet. A
szakemberek szerint az
Alacskai úti lakótelepen
még sikeresebb lehet a
térfigyelő rendszer, mint a
Havannán, mert itt a házak
között kevesebb a búvóhely és a be nem látható
menekülőút.
Érthető módon a lakosokkal együtt örül Csabafi
Róbert, a körzet fideszes
önkormányzati képviselője
annak, hogy kiépül a térfigyelő rendszer az Alacskai
úti lakótelepen.
– A kerület előző vezetése
egy rendőrőrs telepítésével
próbált segíteni az itt élőknek, de az végül valamilyen okból nem működött.
Amint azt a tapasztalatok
is mutatják, a lakótelepeken, illetve a többlakásos társasházakból álló
területeken a térfigyelő
rendszer a leghatékonyabb
megoldás – mondta a
képviselő, hozzátéve, hogy
az Alacskán a legnagyobb
gondot a betörések jelentik.
Bővebben a 3. oldalon
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Koszorútanács

2. oldal

Az európai uniós források minél jobb
és hatékonyabb felhasználása céljából
hívja életre az önkormányzat a „koszorútanácsát”. A grémiumot a kerület
határon túli magyarlakta testvérvárosainak vezetői alkotják majd. A cél az,
hogy a polgármesterek rendszeresen
megosszák egymással településfejlesztési tapasztalataikat és közös tudásbázist hozzanak létre.

Évzáró

3. oldal

Valamivel több, mint kétszázan vették
át az év végi oklevelet a Nyugdíjas
Akadémia harmadik évadját lezáró,
június 14-i előadás előtt. A Zsigmond
Király Főiskolával közösen szervezett
előadás- és tanfolyamsorozat sikerét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
számos résztvevő több oklevelet is
átvehetett. Három év alatt megsokszorozódott az érdeklődők száma.

Kalandpark

5. oldal

Hamar népszerűvé vált a Bókay-kertben
márciusban megnyílt kalandpark,
amelynek tulajdonosai további játékokat, akadályokat szeretnének telepíteni.
A terjeszkedéshez szükség volt a kert
fáinak szakszerű, alapos vizsgálatára. A szóba jöhető fák állapotának,
teherbírásának vizsgálatát június elején
végezték el a Nyugat-magyarországi
Egyetem szakemberei.

Szünidő helyben

17. oldal

Új sportág foglal hont a Thököly úti
sporttelepen. Baseball-pályát avatnak,
s ezzel a nálunk is egyre népszerűbb
játék is „nagykorúvá” válhat a kerületben. A nagy érdeklődés láttán hétvégenként rögtönzött baseball-mecscseket is rendeztek már. Az alapítók a
növekvő létszám miatt döntöttek úgy,
hogy egyesületben szeretnék folytatni,
s ehhez megfelelő helyszínt találtak.

Pályaavató

18. oldal

Új sportág foglal hont a Thököly úti
sporttelepen. Baseball-pályát avatnak,
s ezzel a nálunk is egyre népszerűbb játék is „nagykorúvá” válhat a
kerületben. A nagy érdeklődés láttán
hétvégenként rögtönzött baseball-meccseket is rendeztek már. Az alapítók a
növekvő létszám miatt döntöttek úgy,
hogy egyesületben szeretnék folytatni,
s ehhez megfelelő helyszínt találtak.
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Közélet

Az EU-s források minél jobb és hatékonyabb felhasználása a cél

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek
Ingyenes

jogi tanácsadás

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

Koszorútanács
az összefogásért
Egymást erősíthetik a testvérvárosok

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

Közérdekű info

Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII.
Kerületi Hivatala
Városház u. 16.
tel.: 296-1450
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.

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

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

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

Okmányirodák

Batthyány u. 80.
tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,
H. és Sz.: 8–12 és 14-18,
K.: 8–12 és 13-16, Cs: nincs
félfogadás, P.: 8–12

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

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

Észrevételével
keresse az irodákat!
296-1400
Gyámhivatal:

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

dr. Ternyák Péter Lajos
hivatalvezető
Okmányiroda:

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

Baier Tibor

irodavezető
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:

Kádár Tibor

dr. Hunyadkürti Szilvia

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

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

Pintér Kálmán
Szakrendelő

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

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

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

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

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

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

A testvérvárosok szorosabb összefogásával új kulturális és oktatási programok valósulhatnak meg

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

�

Az európai uniós források minél jobb és
hatékonyabb felhasználása céljából hívja
életre Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a XVIII. kerület „koszorútanácsát”.
A grémiumot a kerület határon túli magyarlakta
testvérvárosainak vezetői alkotják majd. A cél az,
hogy a polgármesterek rendszeresen megosszák
egymással településfejlesztési tapasztalataikat és
olyan közös tudásbázist hozzanak létre, amelyet
minden település hasznosíthat az új, 2014–20-as
európai fejlesztési periódusban.

Városkép			

Segíteni és
támogatni

A XVIII. kerületi önkormányzat
Ughy Attila polgármester kezdeményezésre úgynevezett koszorútanácsot hoz létre, amely
a határon túli testvérvárosi települések vezetőit fogja össze.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
delegáltja
Ughy
Attila,
Tusnádfürdőről Albert Tibor,
Körösfő részéről Antal János, a
XVIII. kerülettel hamarosan testvérvárosi szerződést aláíró felvidéki Szepsiről pedig Zachariaš
István polgármester képviseli az
egyedi és a közös érdekeket.

A stratégiai és gyakorlati tervezéssel egyaránt foglalkozó,
véleményalkotó testület először az ősszel ül össze az ötletgazda XVIII. kerületben.
„A koszorútanács elnevezés azt
hivatott szimbolizálni, hogy a
magyarság önmagával van körülvéve, és a határokon belül és
kívül levők együtt határozzák
meg az egész, a nemzet sorsát. Vagyis mindannyiunknak
fontos, hogy segítsük és támogassuk egymást, függetlenül
attól, hogy melyik országban

élünk” – hangsúlyozta Ughy
Attila.

A milliárdok
hasznos
felhasználása
A tanács – amellett, hogy
összehangolja a már meglévő
vagy az új kulturális, oktatási
kapcsolatokat, programokat
és lehetőségeket – elsősorban
azt a célt szolgálja, hogy
a települések egymás
tapasztalataira, észrevételeire,
ötleteire építve minél több
európai uniós forráshoz
jussanak a következő hét
évben, a 2014–20-as új
európai fejlesztési időszakban.
Mivel a XVIII. kerület az
elmúlt években több mint
10 milliárd forintnyi EU-s
forrást hasznosított, rengeteg
tapasztalatot tud átadni,
és fokozottan érdekelt
abban, hogy magyarlakta
testvérvárosai szintén
innovatívan, kreatívan, a
lakosokat szolgáló módon
használják fel a hozzáférhető
forrásokat.

Országos
kezdeményezés

Ughy Attila indítványozta,
hogy minél több magyar önkormányzatnak legyen saját
koszorútanácsa, mert ez jelentős hasznot hozó, valódi tartalommal töltheti meg a határon
túli magyar településekkel
kötött testvérvárosi szerződéseket, erősítheti az összetartozást és az identitást, miközben
a tanácsok összejöveteleik, tanácskozásaik, közös programjaik révén folyamatosan deklarálják, hogy a Kárpát-medence
magyar települései számíthatnak egymásra.
Tusnádfürdő,
Szepsi
Az elmúlt héten Ughy
Attila Tusnádfürdőn
egyeztetett a testvérvárosi kapcsolat
kiszélesítésének
lehetőségeiről, míg
ezen a héten Szepsire
látogatott, hogy aláírja
a testvérvárosi szerződést.
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alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315,
csomo.tamas@bp18.hu, minden
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00
között a hivatalban. Előzetes
egyeztetés alapján.

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

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

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

Csomó Tamás

dr. Lévai István Zoltán

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

Közjegyzők

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

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

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

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

Ughy Attila

Kucsák László

. ..............................................................................
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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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Saját forrásból is fejleszti a kerület a térfigyelő hálózatot

Közélet

3

Célkeresztben
az Alacskai úti lakótelep
Javítják a közbiztonságot a köztéri kamerák

�

A XVIII. kerületi
önkormányzat
saját anyagi forrásainak felhasználásával
is folytatja a térfigyelő
kamerahálózat fejlesztését. Az elsődleges
cél az Alacskai úti
lakótelep kamerarendszerének kiépítése,
amelynek révén egy
újabb nagyobb kiterjedésű lakóterület közbiztonsága javulhat.

lálkozásánál és a közintézményeknél is lesz belőlük, és segítségükkel szisztematikusan
igyekeznek lefedni a területet.
A forgalmasabb közlekedési
csomópontokba kerülő kamerák vélhetően javítani fogják a
közlekedésbiztonságot is, mivel
a tapasztalatok szerint az autósok az ilyen kereszteződésekben hamar alkalmazkodnak
ahhoz, hogy ott térfigyelő kamera működik.
A Havanna-lakótelep 27
kamerából álló rendszeréhez
hasonló eredményeket vár a
kerület vezetősége az alacskai
fejlesztéstől is. A Havannán
jelentősen csökkent például az
autófeltörések száma, az ott

Puskás Attila			
Amint annak Lévai István Zoltán alpolgármester már több
szakmai és lakossági fórumon is
hangot adott, az alacskai fejlesztést kiemelten kezeli a kerületi
önkormányzat.

Az elrettentő erőben bízva

Épül a hálózat

– Ez a célkitűzés továbbra sem
változott, és bár pályázati pénzt
ezúttal nem kaptunk a fejlesztésre,
saját erőből, egy 25 millió forintos
beruházás keretében, megkezdjük
a térfigyelő rendszer bővítését.
Szándékunk szerint ez még ezen
a nyáron megtörténik – számolt
be a közeli tervekről Lévai István
Zoltán.
A térfigyelő kamerákat – amelyeket régóta igényeltek már a

élők pedig annyira megszokták
a kamerákat, hogy már tudatosan használják azokat önmaguk
és gépkocsijuk védelmében.
A szakemberek szerint az
Alacskai úti lakótelepen még
sikeresebb lehet a térfigyelő
rendszer, mert ott a házak között kevesebb a búvóhely és a
be nem látható menekülőút.
– Ami a további telepítéseket
illeti, az önkormányzat célja az,
hogy a közeljövőben a kerület
több más pontján is, például a
Béke tér környékén vagy éppen
Pestszentimre központjában,
térfigyelő kamerák vigyázzanak a közbiztonságra – tájékoztatott a további tervekről Lévai
István Zoltán.

A szakemberek szerint az Alacskai úti lakótelepen még sikeresebb lehet a térfigyelő rendszer
helyi lakosok – a kerületi rendőrkaptánysággal egyeztetve, a szakemberek véleményét figyelembe
véve helyezik el.
– Az Alacskán élők azt remé-

lik, hogy ennek a kerületrésznek
is ugyanúgy javul a közbiztonsága, mint ahogy az a már korábban
bekamerázott területeken, például
a Havanna-lakótelepen történt.

Jó tapasztalatok
Az, hogy pontosan hány térfigyelő kamerát helyeznek ki,
nem tudható még, de többek
között a főbb útvonalak ta-

Érthető módon a lakosokkal együtt örül Csabafi Róbert,
a körzet fideszes önkormányzati képviselője annak, hogy
kiépül a térfigyelő rendszer az Alacskai úti lakótelepen.
– Az itt élők már régóta várják ezt a fejlesztést, azt remélve,
hogy javul a közbiztonság – mondta a képviselő, hozzátéve,
hogy a lakótelepen a legnagyobb gondot a betörések jelentik. – A kerület előző vezetése egy rendőrőrs telepítésével
próbált segíteni az itt élőknek, de az végül valamilyen okból
nem működött. Amint azt a tapasztalatok is mutatják, a
lakótelepeken, illetve a többlakásos társasházakból álló területeken a térfigyelő rendszer a leghatékonyabb megoldás.
Itt, az Alacskán is bízni lehet abban, hogy a kameráknak
nemcsak a bűnügyek felderítésében, hanem, mintegy elrettentő erőként, a bűnmegelőzésben is fontos szerepük lesz.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Jó évet zárt
a Nyugdíjasok
Akadémiája

Az akadémia három éve alatt
megsokszorozódott az érdeklődők száma, akik ráadásul
a szombati fő előadásokon
kívül számos más tanfolyamra járhatnak, és – amint azt
Ughy Attila is megerősítette
– igénylik is az új ismereteket
nyújtó, változatos foglalkozásokat.
– Egyre szélesebb körben
terjedt el az akadémia híre,
egymás után jöttek az idősek,
és nem csak a fő előadásokra
– mondta a polgármester. –
Magas volt a részvételi arány a
különféle szintű angol nyelvtanfolyamokon és az egyéb
ismereteket adó foglalkozásokon is. Az idősödő korosztály számára fontos a szellemi
frissesség megőrzése. Számos
témakör közül választhattak,
és év közben olyan új igények
is felmerültek, mint például az, hogy az angol mellett
jó volna, ha a német, sőt az
orosz nyelv tanulására, illetve
a meglévő nyelvtudás felfrissítésére is lehetőség nyílna.
Ugyancsak sokakat érdekelnek a számítógépes ismeretek,
illetve az internet világával
való ismerkedés.
Ughy Attila a Nyugdíjasok
Akadémiájának közösségteremtő szerepét is kiemelte,
utalva arra, hogy az 50 év fölöttiek körében kevés alkalom
adódik új ismeretségek, barátságok kialakulására.
– Az akadémia segítségével ezek a társadalmi kapcsolatok is fejlődnek. A közös
érdeklődés, az azonos helyre
járás során szövődnek barátságok, de legalábbis jó ismerősei lesznek egymásnak
azok, akik itt találkoznak –
hangsúlyozta.
Az akadémia résztvevőit,
az év zárásaként, június 19én hajókiránduláson látta
vendégül az önkormányzat.
Ê P. A.

Műszaki
javítások
A rendelőkben
Mind a Béke téri, mind a Thököly úti orvosi rendelőben dolgoztak a nyár elején a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. munkatársai. A műszaki felújítás keretében elsősorban
a vízelvezető rendszert javították, és a közművezetékeket
cserélték.

– A Béke téri rendelőben a meglévő csatornahálózat folyamatosan eldugult a gyökérbenövések
vagy éppen a nem megfelelő
lejtés miatt – mondta Lepsényi
Tibor, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Műszaki
és Városüzemeltetési Divíziójának vezetője. – A megoldást
végül a teljes rendszer mintegy
80 százalékos átépítése jelentette. Teljesen új vízelvezető hálózat épült. A munkálatok során
megszüntettük a régi emésztőt,
így most már a szennyvíz köz-

vetlenül a közterületi csatornahálózatba folyik.
A Thököly úton június első
felében egy hétvégén és egy éjszaka dolgoztak a városüzemeltető cég szakemberei, és ezalatt
a rendelő épületének mind a hat
emeletén kicserélték a víz- és a
fűtési vezetékeket.
– Ebben a rendelőben még
tervezzük a tetőszigetelés felújítását és egyéb karbantartási feladatok elvégzését – tette hozzá
Lepsényi Tibor.
Ê P. A.
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Idén is virágba borul Pestszentlőrinc és Pestszentimre

Világítást
kapott
a játszótér

Három új lámpaoszlop elhelyezésével
biztonságosabbá és sötétedés után is
használhatóvá vált a Lakatos-lakótelepen lévő Pingvin játszótér. Az önkormányzat ezzel egy évek óta fennálló
lakossági igénynek tett eleget saját
anyagi forrásból.
– A játszótér 2009–2010-ben épült, de a kerület
akkori vezetése megfeledkezett a közvilágítás
kiépítéséről. Emiatt sötétedés után a játszó-

tér, illetve a mellette lévő utcaszakasz főleg az
idősek és a kisgyermekesek számára félelmetes
volt, maga a játszótér pedig használhatatlanná vált, kiszolgáltatva a vandál rongálóknak –
mondta Kádár Tibor önkormányzati képviselő,
akit a lakótelepen élők kerestek meg azzal, hogy
segítsen a közvilágítás kiépítésének megszervezésében.
Az önkormányzat végül saját forrásból végeztette el a tervezést és a kivitelezést.
– A környezetbe illeszkedő három új lámpatestnek köszönhetően biztonságosabbá vált a
játszótér és a környéke. A világítás kiépítésével
egy időben több új pad is helyet kapott a Pingvin játszótér körül, és hamarosan megkezdődik
magának a játszótérnek a felújítása is – informált Kádár Tibor.
A Lakatos-lakóteleppel kapcsolatos másik
hír, hogy a telepet is érinti a kerületi járda-felújítási program. Az Építő utca 2. és 24. szám
között 234 folyóméter járdaszakaszt újítanak
fel.
Ê P. A.

Egyre többen tesznek
a virágosabb kerületért

Idén is virágba borul Pestszentlőrinc és Pestszentimre, többek között annak az
ezernél is több pályázónak köszönhetően, akik a Szebb, virágosabb kerületért elnevezésű akcióban vállalták, hogy szebbé teszik lakókörnyezetüket. A pályázókat,
akárcsak az elmúlt években, egynyári virágokkal támogatta a XVIII. kerületi önkormányzat. A virágokat június elején osztották szét.

– A tavalyi kilencszázzal szemben idén összesen
1050 pályázat érkezett, elsősorban intézmény, előkert, családi ház és utcaszakasz kategóriában. A legtöbben a családi házas övezetből jelentkeztek, s ők
ezúttal egy egész láda virágot kaptak – tájékoztatott
Forgács Edit, az önkormányzat környezetvédelmi
csoportjának ügyintézője.
A pályázaton részt vevők olyan, a hobbikertészek
által is jól ismert és könnyen elültethető, gondozható
virágfajtákat vihettek haza, mint a pistike, a begónia,
a büdöske, a záporvirág vagy éppen az ugyancsak

egynyári, de gyakran áttelelő és újra virágzó kukacvirág. A kerületszépítők munkáját a nyár folyamán
folyamatosan zsűrizik. A helyi civil szervezetek képviselői és a környezetvédelmi csoport munkatársai
többek között a lakótelepi előkertek és a családi házak előtti közterületek tisztaságát, a virágok elrendezését, a kiültetés szakszerűségét fogják értékelni.
A pályázati helyszínek teljes kiértékelése kora
őszre zárul le, és a kategóriák legjobbjait is ekkor díjazzák majd.
Ê P. A.

Csodás környezet fogadja
az ovisokat a Szélső utcában

Valóságos mesevilágba csöppennek majd azok a kisgyerekek, akik szeptembertől
a pestszentimrei Napsugár óvoda Szélső utcai Napvirág tagóvodájába járhatnak. A
Szélső utca 54–58. szám alatt lévő, több mint 100 éves egykori iskolaépületből a felújítást követően az európai uniós előírásoknak megfelelő, korszerű intézmény lett.

Elkezdődött
a vakáció

Lezárultak az iskolai tanévzáró ünnepségek a kerületben is. A diákok legközelebb szeptember elsején, hétfőn ülnek vissza az iskolapadokba.

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében,
amelyet ugyanolyan lelkesedéssel várnak a tanárok és a diákok. A tanévzáró ilyen közös ünnep számukra, hiszen egész évben keményen
megdolgoztak azokért az eredményekért, amelyek „mindkét félnek” szabadságot hoznak a
forró nyári napokra.
A Bókay Árpád Általános Iskolában június
18-án verssel és énekkel búcsúztatták a diákok
az elmúlt időszakot. Vörösné Éles Csilla igazgató összefoglalta és értékelte a tanévet, az iskola
által elért sikereket. Baldaváriné Juhász Éva és
Lakatosné Garadnay Erzsébet igazgatóhelyettesek a kiváló tanulókat könyvjutalommal díjazták, és átadták az iskola saját elismerését, a
Bókay-díjat is, amelyet minden évben azok a
kiváló végzős tanulók kaphatnak, akik nemcsak
a tanulmányi eredményeikkel, hanem a szorgalmukkal és aktív közösségi munkájukkal is
hozzájárultak az iskola életéhez.
Az ünnepség után a tanulók átvehették a
bizonyítványukat, amelyhez mindegyikük egy
ingyenes belépőt kapott az önkormányzattól
a Bókay-kert strandjára. Végezetül a tanárok
minden diáknak jó nyaralást és sok-sok pihenést kívántak, mondván, szeretnék, ha minél
több élményt gyűjtenének a szünet alatt, és
szeptemberben újult erővel és lelkesedéssel ülnének az iskolapadba.
Ê Csernai

Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Budapest Főváros Kormányhivatal a
XVIII. KERÜLETI HIVATALÁBAN ÉS SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINÉL
a Közszolgálati Tisztviselők Napján
2014. július 1-jén
szünetel a munkavégzés és az ügyfélfogadás.
Megértésüket köszönjük.
Hodruszky Csaba
hivatalvezető

Érettségi akár
egy év alatt!
– Nem túlzás azt állítani, hogy mesepalota vált ebből
a régi, nemrég még romos épületből – mondta a június 24-i műszaki átadáson Perge Zsoltné óvodavezető, aki örömmel számolt be arról, hogy a jövőben
nem kell helyhiány miatt elutasítani az ide jelentkezőket. – A decemberi alapkőletételkor a Méhecske
csoport 26 kisgyermeke adott műsort az akkor még
felújításra váró épületben, azóta a 75 férőhelyes óvoda három csoportjából még egy megtelt.
Az óvodavezető büszkén mutatta meg a 100 négyzetméteres tornatermet is, amely méretét tekintve
egyedülálló a kerületben. Az óvoda udvara biztonságos és tágas játékteret kínál, s a modern játékok
színvilága rendkívül vidám.
– Amikor a gyerekek szeptemberben birtokba ve-

szik az épületet, a csoportszobákat, a mosdókat és a
többi helyiséget, akkor mondhatjuk majd el igazán,
hogy sikeres volt a beruházás – mondta Ughy Attila
polgármester. – Nagyon boldog vagyok, hogy olyan
kerületben élhetünk, ahol nem felszámolni kell a
meglévő óvodai vagy iskolai kapacitást, hanem időről időre újabbakat kell létrehozni. PestszentlőrincPestszentimre a főváros azon kevés kerülete közé
tartozik, ahol nem a népesség öregedéséről beszélhetünk, hanem arról, hogy egyre több fiatal költözik
ide, akiknek a gyermekvállalási hajlandósága is megfelelő. Éppen ezért időről időre az a kellemes gondja
akad az önkormányzatnak, hogy oktatási intézményeket újítson fel, bővítsen vagy éppen építsen.
Ê P. A.

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,
pénteken 16.30-tól 20.20-ig, szombaton 8-tól 17
óráig
Jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyítvány, betöltött 16. életév
Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők
indokolt esetben, egyéni tanrenddel, osztályozó
vizsgákkal 2 vagy akár 1 év alatt is elvégezhetik
a középiskolát.
Ügyintézők: Haisza Katalin (+36-20-2518522), Dombos Jánosné (+36-20-992- 4767)
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Oktatásra is kiválóan alkalmas az ország egyik legjobb kalandparkja Közélet
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Hamar népszerűvé vált a
Bókay-kertben
márciusban megnyílt
kalandpark, amelynek
tulajdonosai további
játékokat, akadályokat
szeretnének telepíteni. A terjeszkedéshez szükség volt a
kert fáinak szakszerű
vizsgálatára. A szóba
jöhető fák állapotának,
teherbírásának vizsgálatát június elején
végezték el a Nyugatmagyarországi Egyetem szakemberei.

Hosszú távra
terveznek
Magyar találmánnyal vizsgálták a Bókay-kert fáit

tulajdonosnak költséges volna
az időközben tönkremenő fáról
egy másikra átszerelni az akadályokat – mondta Puskás Lajos,
hozzátéve, hogy a hétköznapokban az effajta vizsgálatokat
elsősorban a városokban lévő
fákon alkalmazzák. Ausztriában például már minden városi
fa ellenőrzése kötelező közlekedésbiztonsági szempontból.

Puskás Attila			
Az ultrahangos favizsgálathoz
használt Fakopp 3D akusztikus
tomográf roncsolás nélkül képes
felmérni a fatörzs korhadt vagy
üreges részeinek helyét és méretét.
– A magyar fejlesztésű eszköz
technológiája a törzsön körben
elhelyezett érzékelők közti hang
terjedési sebességének mérésén
alapszik. A hangterjedés sebessége ugyanis csökken, ha üreg
található a két érzékelő között
– avatott be a technikai részletekbe Puskás Lajos, a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának adjunktusa.
A vizsgálat során figyelembe
kellett venni, hogy a Bókay-kert
lőterének helyet adó pincerendszer tetején lévő fák állapotáról
kell képet alkotni, így a gyökérzetet is megvizsgálták a szakemberek.
– Magyarországon egyelőre
nincs szabvány arra, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie a kalandpark céljára
használt fáknak. A park tulajdonosaival próbálunk elébe menni ennek, a lényeg az, hogy a fa
egészséges, állékony legyen, és
ne kockáztasson emberi életeket
– hangsúlyozta az adjunktus.
Egy kalandpark telepítésekor a
jövőre is gondolni kell, a fáknak
az akadályok leszerelése után is
életképesnek kell maradniuk.
– Emellett a gazdasági szempontok sem mellékesek, mert a
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Szipola Pál, a Bókay-kertben
lévő kalandpark egyik tulajdonosa reméli, hogy az állapotfelmérés után meg tudnak egyezni
a kertet üzemeltető Városgazda
Zrt-vel, és hogy módjuk lesz a
terjeszkedésre.
– A területbővítés után 30–
40 új játékelemmel gazdagodhat
a kalandpark – informált a tulajdonos.

Ipari alpinisták képzésére is
alkalmas a Bókay-kert
Nemcsak a szabadidő aktív eltöltésére, hanem oktatásra is használható az egyik legjobb
magyarországi kalandpark a Bókay-kertben.
Részben az itteni alkalmazottaknak, részben
más kalandparkok munkatársainak, valamint
ipari alpinistaként dolgozóknak vagy dolgozni
szándékozóknak tartottak gyakorlati képzést
június 10-én.
– Az alpinista felszerelés használatát, a hasonló
parkok üzemeltetéséhez kapcsolódó biztonsági
előírásokat és a mentési ismereteket tanítjuk
– mondta Gaál Péter, a képzést vezető ipari
alpintechnikai oktató. – A Bókay-kert kalandparkja azért is kiválóan alkalmas a gyakorlati
oktatásra, mert élő fákra és telepített oszlopokra is épültek akadályok, így egy helyen többféle
parktípust is tudunk oktatni. A nehézséget
tekintve is változatos pályákat lehet itt kijelölni, ezért remélem, hogy a jövőben lesz még
lehetőségünk akár rendszeres képzést is tartani
ebben a kiváló környezetben.
Az ipari alpinisták elégedetten próbálták ki a kalandpark eszközeit
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Közhasznúsági nyilvántartás
A május 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
határozatok
1. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta a PestszentlőrincPestszentimre
Közoktatásért
Közalapítványnak az új polgári törvénykönyv előírásai alapján készült
új létesítő okiratát. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy
írja alá az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő létesítő okiratot,
valamint arra, hogy a módosítások
bírósági átvezetéséhez és a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez
szükséges eljárásban PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata nevében eljárjon. A polgármester megbízást kapott továbbá arra is, hogy
amennyiben a bíróság az esetleges
hiánypótlási felhívásában bármilyen
módosítást előír, a bírói felhívás keretei között a módosított létesítő okiratot, illetve bármely, alapítói jóváhagyáshoz kötött okiratot is aláírjon.
A testület 17 igen szavazattal egybehangzóan elfogadta és jóváhagyta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Közművelődési és
Sport Közalapítványnak az új polgári
törvénykönyv előírásai alapján készült új létesítő okiratát. A képviselők felhatalmazták a polgármestert,
hogy írja alá az előterjesztés 2. sz.
mellékletében szereplő létesítő okiratot, valamint arra, hogy a módosítások bírósági átvezetéséhez és a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez
szükséges eljárásban Pestszentlőrinc-
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Pestszentimre Önkormányzata nevében eljárjon. A polgármester megbízást kapott továbbá arra is, hogy
amennyiben a bíróság az esetleges
hiánypótlási felhívásában bármilyen módosítást előír, a bírói felhívás
keretei között a módosított létesítő
okiratot, illetve bármely, alapítói jóváhagyáshoz kötött okiratot is aláírjon.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal
egyöntetűen
elfogadta
és jóváhagyta a PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítványnak
az új polgári törvénykönyv előírásai
alapján készült új létesítő okiratát.
A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy írja alá az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő létesítő okiratot, valamint arra, hogy
a módosítások bírósági átvezetéséhez és a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges eljárásban Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata nevében eljárjon.
A polgármester megbízást kapott
továbbá arra is, hogy amennyiben
a bíróság az esetleges hiánypótlási
felhívásában bármilyen módosítást
előír, a bírói felhívás keretei között
a módosított létesítő okiratot, illetve
bármely, alapítói jóváhagyáshoz kötött okiratot is aláírjon.
A testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta
a Közalapítvány a XVIII. kerület
Közbiztonságáért új polgári törvénykönyv előírásai alapján készült új létesítő okiratát. A képviselők felhatal-

mazták a polgármestert, hogy írja alá
az előterjesztés 4. sz. mellékletében
lévő létesítő okiratot, valamint arra,
hogy a módosítások bírósági átvezetéséhez és a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges eljárásban Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata nevében eljárjon.
A polgármester megbízást kapott
továbbá arra is, hogy amennyiben
a bíróság az esetleges hiánypótlási
felhívásában bármilyen módosítást
előír, a bírói felhívás keretei között
a módosított létesítő okiratot, illetve
bármely, alapítói jóváhagyáshoz kötött okiratot is aláírjon.
p 2. A képviselő-testület 12 igen
szavazattal és 5 tartózkodással felhatalmazta Lévai István Zoltán alpolgármestert, hogy az FTC-PLER
Kézilabdasport Kft. soron következő
taggyűlésén szavazatával támogassa a kft. 2013. évi beszámolójának
– 115 230 000 forintos végösszeg és
3 926 000 forintos mérleg szerinti
eredmény (nyereség) – és független
könyvvizsgálói jelentésének elfogadását.
p 3. A testület zárt ülésen 13 igen
szavazattal és 4 tartózkodással döntött az FTC-PLER Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi kérdésekben.
p 4. A képviselő-testület zárt ülésen
12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással hozott döntést a
Kézilabda Utánpótlás Kft. üzletrészének megvásárlásáról.
p 5. A testület zárt ülésen 16 szavazattal egybehangzóan határozott a
helyi kitüntetések adományozásáról.

Fejlesztések
a Gloriett-lakótelepnél
Több száz gyerek biztonságos közlekedését segíti a Goroszló és a
Tövishát utca találkozásánál elkészült új gyalogátkelőhely. A Gloriettlakótelep környezetének megújítását célzó tervek között az akadálymentes átkelő mellett járdaépítés és új parkolóhelyek kialakítása is
szerepel.
– A gyalogátkelő létesítésére nagy volt
a lakossági igény, mivel naponta több
száz gyerek megy át az úton, hogy eljusson a Gloriett általános iskolába,
a Napraforgó óvodába vagy az Erdei
Kuckó bölcsődébe – mondta Galgóczy
Zoltán, a körzet fideszes önkormányzati képviselője, fővárosi küldött. – A
több millió forintos beruházás keretében a BKK Zrt. által megépített gyalogátkelő minden tekintetben megfelel
a mai követelményeknek az akadálymentesített útpadkákkal, a vakok és
gyengénlátók átkelését segítő, kiemelkedő járdaelemekkel.
Régóta húzódik a volt Gelka-szerviz
épületének ügye. A főváros és a kerület
közös tulajdonában lévő épületet több
másikkal együtt szeretné teljesen megszerezni az önkormányzat.
– Tavaly év végén letettünk egy korrekt árajánlatot a főváros asztalára, erre várjuk
a választ, és bízunk abban, hogy elfogadják. Ha így történik, akkor végre százszázalékos tulajdonunkban lesz ez az ingatlan is, és megkezdhetjük a rekonstrukcióját – tájékoztatott Galgóczy Zoltán. – Alapvetően közösségi funkciót tervez az önkormányzat.
A Gloriett-lakótelepen sok kisgyermekes család él, így nagy igény van egy gyermekorvosi rendelőre. Az ötlet jó, meg kell majd nézni, hogy az épület minden tekintetben
megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak.
Szintén a lakótelep környezetének közlekedési fejlesztését érinti a Közdűlő úton
folytatódó járdaépítés és az új parkolóhelyek kialakítása.
– Az Aga Gyermekotthontól az Erdei Kuckó bölcsődéig húzódó új járdával együtt a
közvilágítás is kiépül. A Közdűlő úton fekvőrendőrök fogják segíteni a forgalom lassítását, a Tövishát utcában pedig új parkolóhelyek kialakítását kérte a Napraforgó óvoda
vezetője. Erre is van ígéret, és szeretném, ha ez a fejlesztés is megkezdődne a nyár
folyamán – számolt be a tervekről a képviselő.
Ê P. A.
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Közélet

A trianoni szerződés okozta fájdalmat nem lehet elfeledni

Az emlékezés erősíti
az összetartozást
Van közös jövőnk a határon túli magyarokkal

nem a magyarság közös jövőjéről is, amelynek az együttműködés és a kölcsönös tisztelet lehet
az alapja.

Ismerni kell
a múltat
– Az összetartozásunkat ért legnagyobb támadás során határokkal választottak el egymástól minket, magyarokat. Erre a
nemzetfájdalomra emlékezünk,
s a nemzeti múlt megismerése
alapvető feltétele a boldogabb
jövőnek – hangsúlyozta Kucsák
László. – Éppen ezért soha nem
szabad elfelednünk, hogy hol

Kucsák László országgyűlési képviselő és Ughy Attila polgármester közösen koszorúzott
a nemzeti összetartozás napján

�

„Magyarnak lenni nem származás, hanem
vállalás dolga” – idézte Illyés Gyula szavait
Kucsák László alpolgármester, országgyűlési
képviselő a Magyarország területének felszabdalásáról döntő trianoni békeszerződés évfordulójának
megemlékezésén, a június 4-i nemzeti összetartozás napján a Hargita téri Fadrusz-keresztnél.
Puskás Attila			
A történelmünkben gyászos
emlékű paktum és annak következményei
kitörölhetetlen
emlékként élnek a magyarság
lelkében. Az 1920. június 4-én

aláírt trianoni szerződés következtében Magyarország a területének mintegy kétharmadát,
lakosságának pedig több mint a
felét veszítette el.
– A magyarok millióinak lelkében kitörölhetetlen fájdalmat

okozó, igazságtalan békediktátum és az ebből fakadó veszteség és fájdalom mindörökre
a szívünkbe vésődött – mondta megemlékező beszédében
Kucsák László országgyűlési
képviselő, hozzátéve, hogy az
összetartozás tudata és a közös
célokért együtt tett erőfeszítések
teszik az egyes embert egy nemzet tagjává.

A közös cél tesz
nemzetté
Az alpolgármester kiemelte azt
is, hogy az összetartozás napja
nem csupán a gyászról szól, ha-

születtünk, és milyen örökséget
hordozunk magunkkal egy életen át. A nemzeti összetartozás
mi magunk vagyunk. Nem egy
életidegen fogalomról vagy egy
misztikus történelmi tettről van
szó. A nemzeti összetartozás
nem más, mint az egymás iránt
érzett szeretetünk, ragaszkodásunk, hűségünk a barátainkhoz,
szomszédainkért végzett jó cselekedet és a városunkért hozott
áldozat. A nemzeti összetartozás kulturális közösség, a múlt
hagyományainak ismerete, emberi sorsok vállalása, megannyi
fájdalom és öröm, kudarc és
dicsőség.

A Fadrusz-kereszt
A kertváros közepén,
a Hargita téren közadakozásból állították
fel 1935-ben a trianoni
fogadalmi keresztet,
a Fadrusz-keresztet.
A bronz- és mészkő
feszület lépcsőzetes
virágtartókat tartalmazó
műkő talapzaton áll, a
tér közepén. Az alkotó,
Fadrusz János a szobor
eredetijével vált ismertté
1892-ben Budapesten,
a képzőművészeti tárlat
nagydíját is elnyerte. Ez
volt a vizsgamunkája a
bécsi képzőművészeti
akadémián. A talapzatot a hármas halom
stilizálásával Komjáthy
Sándor tervezte, s Haraszti Sándor javaslatára
kerültek az alapkőbe
a Hargita-hegység, a
Máramarosi- és a Csíkihavasok, a Magas-Tátra,
a Bánsági-hegyvidék és
az Írottkő emlékkövei. A
Fadrusz-keresztet 1935.
szeptember 22-én szentelték fel.


Az emlékezés koszorúi
Az ünnepi megemlékezésen Bregyán Péter Jászai Mari-díjas színművész Ady
Endre Ember az embertelenségben című versét mondta el. Az emléknapot a
koszorúzás zárta, amelyen elsőként a XVIII. kerület önkormányzata nevében Ughy
Attila polgármester és Kucsák László helyezett el koszorút a Fadrusz- keresztnél. A Pestszentimre Városrészi Önkormányzat képviseletében Czellahó László
és Gönczöl András, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége kerületi szervezete
nevében Csürke Károly és Jámbor Ferenc, a Fidesz képviseletében Lévai István
Zoltán és Dömötör István, az Együtt–Párbeszéd Magyarországért pártszövetség
nevében Petrovai László és Mérő Péter, a Jobbik részéről Makai Tibor és Gyenge
Károly, a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében Csomó Tamás és Kiss
Róbert, az LMP részéről Székely Imre és Banga Zoltán, a Nemzeti Fórum XVIII.
kerületi szervezete nevében Sánta Gábor és Szentiványi György koszorúzott.
Ugyancsak koszorúval emlékezett a Brassó Utcai Általános Iskola, az Együtt
Pestszentimréért Egyesület, a Jobbik XVIII. kerületi ifjúsági tagozata, a Fidelitas
XVIII. kerületi szervezete, a Zöld Sorompó Egyesület, a Vasvári Pál Polgári Egyesület, az Üde Színfolt Egyesület, a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, a Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja, a Sapere Aude XVIII. Alapítvány, s
Gönczöl András független képviselőként is elhelyezte az emlékezés virágait.
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A vesztes háború
következményei
– megszállás

Az első világháború végén, 1919-ben
Budapestre bevonuló román csapatok Pestszentlőrincen a városi erdőt
letarolták. A lőszergyár teljes felszerelését vasúti kocsikba rakatták,
168 munkagépet vittek el, köztük 39
motort. De a megmaradt gépeket is
törték-zúzták, hogy így használhatatlanná tegyék azokat.
A lőszergyár raktáraiból nagy mennyiségű
muníció, főleg teljesen kész tüzérségi lövedék jutott a birtokukba. A Lipták és Társa
Rt. 2,5 millió koronás kárának kétharmada munkagépek elvesztéséből keletkezett.

Orenstein és Koppel mezei és iparvasutak
gyárából 184 billenőkocsit vittek el. A megszállók állandóan beavatkoztak a település
vezetésébe, a gyakori házkutatások alatt
minden mozgathatót elemeltek, és a konyhakerti gazdaságok kára is jelentős volt.
A román csapatok a pestszentlőrinci Magyar Lőszergyár Rt. gépeit ugyan leszerelték
és elszállították, de a jó állapotú épületek ott
maradtak. Az 1920. június 4-én megkötött
trianoni békeszerződés után megindult a
menekültáradat a korábbi magyar területekről. Elhelyezésük különösen Budapesten járt
komoly nehézségekkel, ezrek laktak pályaudvarokon, kifűthetetlen vagonokban.
A Népjóléti Minisztérium (amelynek élén
ekkor Bernolák Nándor, a pestszentlőrinci
Bernolák Máté, a település gyógyszerészének rokona állt) az ország több városában,
Budapesten és közvetlen környékén is sok
helyen nagyszabású lakásépítési programba kezdett. A legnagyobb kislakásos telep
Pestszentlőrinc határában épült ki 1921 és

1926 között. A Magyar Lőszergyár Rt-t Pestszentlőrinci Lakásépítő Rt-vé alakították át.
Számos kedvező feltétel segítette és gyorsította a munkát: a fallal, részben vízlevezető
árokkal (Büdös-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 konyhával és WC-vel felszerelt lakásokká, majd a még beépítetlen területeken
négy- és hatlakásos földszintes és emeletes
lakóházakat húztak fel. A lakásokhoz kert
is tartozott. A telepet a minisztérium alá
rendelt gondnokság irányította, szedte a
lakbért, működtette a közszolgáltatásokat,
a szociális intézményeket. A 235 épületben
az 1920-as évek közepére már mintegy 6000
ember élt, általában sokkal jobb körülmények között, mint a Budapesten és környékén lévő szükséglakótelepeken (Mária Valéria-telep, Auguszta-telep).
A telep helyén, a Havanna-lakótelep közepén ma is áll az az unitárius templom,
amelyet egykor egy telepi épületből átalakítottak át és vettek használatba az Erdélyből
származó hívek. A templomot és a hozzáépített gyülekezeti termet 1936-ban szentelték fel. A gyülekezet lelkésze, Pethő István
meghatottan írta, hogy az itt élő hatvan
székely család milyen odaadással, erőt, időt
nem kímélve fogott hozzá a templom építéséhez.
Ê Tomory Lajos Pedagógiai és
Helytörténeti Gyűjtemény

Emlékeztető utcanevek
A két világháború között kiépülő telepek – Szent Imre-kertváros, ÚjSzemeretelep, 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 békeszerződés következményeként
elcsatolt területek (Felvidék, Erdély, Délvidék, Kárpátalja) településeinek
neveit, illetve földrajzi neveit kapták.

Trianonra
emlékeztek
a gulneres diákok
Az Országgyűlés a trianoni békediktátumra, Magyarország megcsonkítására emlékezve június 4-ét
a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította 2010ben. Ebből az alkalomból a Gulner iskola diákjai megemlékezést tartottak a városháza dísztermében.
– Arra törekszünk, hogy a gyerekeket minél sokoldalúbban fejlesszük. Ennek kiváló eszköze a művészeti nevelés, amelynek
része az irodalom, a kultúra – mondta Kerekes Elek, a Gulner
Gyula Általános Iskola igazgatója. – Pedagóguskollégáim a személyes varázsukat is bevetik, hogy maguk köré gyűjtsék azokat a
diákokat, akik szívesen vesznek részt az ünnepi műsorokban, és
szerencsére olyan tanulókat is meg tudnak „fogni”, akik egyébként visszahúzódók.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett műsort
többnyire a határon túli költők verseiből, dalaiból állították ös�sze.
– A gulneres gyerekek a Határtalanul pályázat keretében
nemrégen Erdélybe utaztak. Előtte beszélgettünk velük a trianoni békeszerződésről és arról, hogy ez az ország mekkora területét
és hány lakosát érintette – mesélte Pirschenk Erika magyar-történelem tanár. – Már más szemmel nézik a megemlékezés jelentőségét, és jobban át tudják érezni, hogy mit jelent egy idegen
országban magyarnak lenni.
– Együtt készültünk a megemlékezésre a gyerekekkel – vette
át a szót Frech’ Gábor pedagógus, előadóművész. – Három részre osztottam a műsort, az első részben az 1920. évi a trianoni
békeszerződés megkötése idején született verseket mondtam a
diákok közreműködésével, a második részben azon határon túli
költők versei hangzottak el, akik a kettős állampolgárságról szóló, 2004. decemberi népszavazást követő fájdalmat, csalódottságot írták meg, az utolsó részben pedig 2010 után írt verseket és
dalokat adtunk elő.
Ê Fülep Erzsébet
A trianoni békediktátum
1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianonpalotában írták alá a magyar békeszerződést,
amelynek következtében az ország területe 283
ezer négyzetkilométerről 93 ezerre csökkent,
a lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra apadt, és
több mint 3 millió magyar került a határon túli
területekre.
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Ne hagyjuk elszökni az energiát!
Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik

�

A természet nem termel felesleges anyagokat,
melléktermékeket, minden a körforgás része.
Évmilliók alatt jól bevált és működő rendszer,
melyben egyszer csak megjelent az ember, aki
olyan folyamatokat generál és működtet, amelynek
eredménye a természetben nem ismert fogalom:
a szemét és a hulladék. Az életszínvonal emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb
mértékű fogyasztással igyekszünk kielégíteni. Ezzel
párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot
termelünk, melynek gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodás feladata.
A szemét olyan haszontalanná
vált anyag, amelyet tulajdonosa
nem tud, vagy nem akar tovább
használni. Mint anyag kikerül a
gazdaság körforgásából, tárolják
vagy lerakják. Magyarországon
évente összesen 3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik, aminek
nagy része termelési hulladék,
a lakosságra eső része ennek
„csak” kb. 5%-a, ami egy átlag
magyar állampolgárra vetítve 1
kg/nap.
Hulladéknak hívjuk azokat
az anyagokat, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipar,
mezőgazdaság) haszontalanná
váltak, de anyag-fajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve
még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók.
A csomagolás ugyan hasznos,
hiszen véd a szennyeződéstől,
sérüléstől, növeli a termék eltarthatóságát, informál a termék
származási helyéről, összetevőiről, hatékonyabbá teszi a szállítást és tárolást. A háztartásokba
egyre több csomagolási hulladék
kerül, az pedig rajtunk múlik,
hogy mi lesz a sorsa: szelektív
gyűjtősziget, azaz újrafeldolgozás, vagy lerakás.

Ötlépcsős
hulladék
hierarchia
Megelőzés
A korszerű hulladékgazdálkodásban a megelőzés a legelső
lépés, hiszen „az a hulladék a
legjobb, ami nem is keletkezik”.
Ennek érdekében hulladékszegény technológiákat, gazdasági
ösztönzőket kell bevezetni:
– A betétdíjas csomagolás
alkalmazása
– Hosszú élettartamú termékek
gyártása

– Kisebb tömegű termékek
gyártása
– Javítható termékek gyártása,
a kisipari javító szolgáltatások támogatása
– Termékhelyettesítés - a hulladékképző termék felváltása
– Takarékos termékhasználat a használati idő növelése
– A fogyasztás csökkentése bizonyos termékekről való
lemondás
– Környezetterhelő termékek
adóztatása
Újrafelhasználás – A
hulladékok
keletkezésének
elkerülésére jó megoldás az
újrahasználat. Az adott terméket, csomagolást - átalakítás
nélkül - újra ugyanarra a feladatra lehet használni, amire
eredetileg gyártották. Legismertebb példa a visszaváltható üveg. Az újrahasználatra
szintén jó példa a sok aukciós
portál, apróhirdetési oldal és
facebook csoport, ahol a feleslegessé vált dolgokat eladhatjuk,
elcserélhetjük.
Technikai eszközeink élettartama egyre rövidebb, ezért
kulcsfontosságú, hogy mit kezdünk velük, amikor elromlanak. Ha javítóműhelybe vis�szük,
meghosszabbíthatjuk
életüket, így ritkábban kell új
eszközöket vásárolni.
Hasznosítás – Az anyagában történő hasznosítás, újra-

Szelektív kisokos
feldolgozás az, ha a hulladékból
újra terméket állítanak elő, így
a másodnyersanyag (hulladék)
nem vész el, csak átalakul. A
szelektív hulladékok újrafeldolgozásával jelentős mennyiségű
elsődleges nyersanyagot takaríthatunk meg, ami a környezet
szempontjából mindenképpen
kedvező. Az újrafeldolgozás során elkerülhetetlenül szennyezés keletkezik - a megelőzéshez
és az újrahasználathoz képest
kevésbé környezetbarát.
Egyéb hasznosítás – A
hulladékot a termelésben vagy
szolgáltatásban is felhasználhatjuk. Ez a folyamat jelentheti
hulladékban lévő szerves, szervetlen anyagok visszanyerését,
újrafeldolgozását vagy a hulladék anyagaiban rejlő energia
felhasználását. Az energetikai
hasznosítás során a hulladékot
fűtőanyagként égetik el a cementgyárakban illetve a hulladékégető művekben, ahol hőt
vagy elektromos áramot állítanak elő. Ennek az eljárásnak

komoly hátránya az égetés által
okozott légszennyezés.
Lerakás – Növekvő mennyiségű hulladékaink kezelésének
leggyakoribb módja ma még
mindig a lerakás (deponálás),
melynek során anyagi minőségének megváltoztatása nélkül
elkülönítik a környezettől, vagyis egy jól szigetelt területre
szállítják és egy gödörben lerakják. Ezt az ártalmatlanítási
mód rövidtávú „olcsósága”, de
legfőképpen egyszerűsége miatt elterjedt. A korszerű lerakók
létesítése és működtetése azonban már egyáltalán nem olcsó,
és a lerakás hosszú távon nem
oldja meg az egyre növekvő
hulladékhegyek problémáját.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. március 25-én
a gyűjtőtartályok kiszállításával
megkezdte a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fokozatos
kiterjesztését Budapest teljes
területére, a teljes lefedettség a
tervek szerint 2015-re valósul
meg.

A szelektív
gyűjtőtartály
használatának
fontos szabályai

A szelektív hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, kihelyezéséről az ingatlantulajdonos,
társasház esetében közös képviselő vagy lakók kötelesek gondoskodni.
Ha a háztartásunkban nem
keletkezik szelektív hulladék,
akkor is bevezetik a szelektív
hulladékgyűjtést, mert a házhoz
menő szelektív gyűjtés a kommunális gyűjtéshez hasonlóan
az alap közszolgáltatás részévé
válik.
A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési közszolgáltatás és a tartályok rendelkezésre
bocsájtása a lakosság számára
díjmentes.
Ha valaki belerakja a szelektív kukába a kommunális hulladékot, megsérti a hulladékgazdálkodási jogszabályokat, így

bírságon felül a vegyes hulladék
válogatásának költségét is meg
kell fizetnie.
Lakótelepi házakban, ahol
szemétledobó van, szintén gyűjthetik a lakók szelektíven a hulladékot, a szelektív tartályok a ház
szeméttárolójában találhatók.
Legjobb, ha nem is
keletkezik a hulladék!
– Az árukra, szolgáltatásokra
fordított pénzről mi magunk
dönthetünk, ezért ha tudatos
vásárlóként viselkedünk, csökkenthetjük a környezetszen�nyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, felesleges dolgok
tömeges gyártását. Vásároljunk
helyi élelmiszert, ezzel támogatjuk a mezőgazdaságból élőket,
fogyasszunk idény zöldséget és
gyümölcsöt. Komposztáljuk a
zöld konyhai hulladékot, kertünk, növényeink hálásak lesznek érte.
A projekt a South East Europe
Programban az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
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Tükröt tartott elénk
az ökokiállítás
Az emberi tevékenység környezetre kifejtett hatását
mutatta be a Tükörben a világ elnevezésű kiállítás,
amelynek június 2–6. között adott otthont az Üllői út
443. szám alatti egykori könyvesbolt. A tárlat az Európai Unió által támogatott RE-SEEties programhoz
kapcsolódva jutott el a XVIII. kerületbe.

A vándorkiállítás központi kérdése az, hogy mire van szüksége az embernek, illetve hogyan
hat az ember a környezetére. A
válaszokat Manfred Max-Neef
chilei közgazdász filozófiája
alapján keresik az alkotók.
– Max-Neef szerint a Föl-

dön élő embereknek azonosak
a szükségleteik, legyen szó akár
a tudásról, a túlélésről, az alkotásról, az identitásról, a pihenésről, a szeretetről vagy éppen
a biztonságról. Ezek egyenrangú fogalmak, és bármelyik hiányzik közülük az ember életéből, az egyfajta szegénységet
jelent – foglalta össze a kiállítás
szellemi vezérfonalát Vass Júlia,
az egyik ötletgazda szervezet,
a Zöld Fiatalok Egyesületének
koordinátora.
A Pestszentlőrincre elhozott
tárlat az eredeti tíz témakörből
hármat mutatott be részletesen. A főként iskolai osztályok
által látogatott bemutató talán
legérdekesebb része az ökológiai lábnyomokat illusztráló
állomás volt. Országonként
egy-egy kreatív cipőábrázo-

lással mutatták be, hogy hány
bolygó kellene az emberiség
ellátásához, ha mindenki olyan
életstílusban élne, mint például
az Egyesült Államokban vagy
– ellenkező végletként – Indiában. A fogyasztásra épülő
életstílust adott esetben öt-hat
Föld méretű bolygó tudná kiszolgálni.
A tablókon látható fotók
szemléletesen mutatták be azt
is, hogy mennyi az egy hétre
eső élelmiszer-fogyasztása a
magyar, a nyugat-európai, az
amerikai, az ázsiai és az afrikai
tehetősebb, illetve szegényebb
családoknak. Nem csupán az
életszínvonalak közti különbség, hanem például az élelmiszerek csomagolása által létrejövő hulladék mennyisége is jól
érzékelhető volt.
– A legfontosabb az, hogy az
emberek rájöjjenek, hogy egyénileg mennyi mindent tehetnek
a környezetük védelméért –
foglalta össze a látottakat Vass
Júlia.
Ê P. A.

Az energiahatékonyság a jövő egyik záloga
A Fókuszban az energia című szakmai
találkozót – amely a Mérlegen az európai
uniós források felhasználása (2007–2013)
elnevezésű értékelési rendezvénysorozat nyitánya, egyúttal az önkormányzat
által vezetett nemzetközi RE-SEETies
program hetedik, egyben záró hazai rendezvénye – a hónap elején tartották a
Pestszentimrei Közösségi Házban.
A sok milliárd forintos nagyságrendű, több tucat
projekt legfontosabb eredményeit felvillantó áttekintésből nyilvánvalóvá vált, hogy PestszentlőrincPestszentimre európai uniós forrásokból táplálkozó, egyik legdinamikusabban fejlődő területe
az energiahatékonyság növelése, a fenntartható,
megújuló energiaforrásokra építő városfejlesztés. Ughy Attila polgármester és Hunyadi István
városigazgató mellett pályázatírók, projektmenedzserek, valamint energiagazdálkodással és városfejlesztéssel foglalkozó szakemberek tekintették át
a hazai és az EU-s fejlesztési források lehívásának
stratégiai tervezési feltételeit és a jövő pályázataihoz nélkülözhetetlen kiemelt európai információs
forrásokat.
A Havanna-lakótelep 2008 és 2012 között megvalósuló integrált szociális rehabilitációjáról Szabó István, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. projektmenedzsere számolt be. Kiemelte: a
Havannán él a kerületiek 16 százaléka, de szomorú tény, hogy a felújított műtárgyakat a 14 térfigyelő kamera dacára pár nap elteltével megrongálják.
Ezeket tudomásul véve újították fel a Havanna
45–63. alatti épület homlokzatát, és korszerűsítették a fűtési rendszerét. A homlokzati hőszigetelés
16 ezer négyzetméterre terjedt ki, a fűtés kor-

szerűsítése pedig 437 lakás 1100 lakóját érinti. A
munkálatoknak köszönhető energiamegtakarítás
éves szinten mintegy 23 százalékos.
A konferencia résztvevőit Nagy Pál Sebestyén,
az NP Consult Kft. ügyvezetője avatta be a kerületi napelemes beruházások részleteibe. A polgármesteri hivatal tetején elhelyezett 135 napelem
14,5 százalékos, a Gloriett Általános és Sportiskola 135 napeleme 18 százaléknyi, míg a Kondor
Béla Általános Iskola ugyancsak 135 napeleme 17
százalékos megtakarítást tett lehetővé. Az eddig
elért eredmények mellett a jövőbeli tervekről is
beszélt Banyár László, a Városgazda Zrt. vezérigazgatója. A kétharmad részben az EU által finanszírozott pályázatokat az önkormányzat 151
millió forinttal egészítette ki. A pénzből elsősorban nyílászárócserét, homlokzati és tetőszigetelést, valamint fűtéskorszerűsítést valósítottak
meg. Mindennek eredményeként a Darus Utcai
Általános és Magyar–német Két Tannyelvű Iskolában 61, a Kandó Téri Általános Iskolában 47, a
Karinthy Frigyes Gimnáziumban 36 százalékos
energiamegtakarítást értek el, ami összegszerűen
évente 22,4 millió forintot jelent.
Az új Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázatainak segítségével a Brassó utcai,
a Csontváry, a Kassa utcai és a Táncsics iskola, a
Cseperedő, a Mocorgó, a Nyitnikék és a Vackor
óvoda, valamint a Fecskefészek bölcsőde épülete
újulhat meg a közeljövőben.
A konferencia résztvevői a hallottak alapján
meggyőződhettek arról, hogy legnagyobb megújuló energiaforrásunk nem a napenergia, s még
csak nem is az EU pénzügyi forrásai, hanem a tudatos közös gondolkodás és az együttműködés.
Ê DIA
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Sikeres alkotások a 19. Országos Amatőr Színjátszó és Diákfilm Fesztiválon
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A kerület egyik
legsikeresebb
kulturális rendezvényévé vált az
idén 19. alkalommal
megrendezett Országos Amatőr Színjátszó
és Diákfilm Fesztivál,
amelyet 1996 óta,
vagyis kezdettől fogva
dr. Grünvald Mária
szervez a kerületi
önkormányzat támogatásával. A Rózsa
Művelődési Házban
tartott fesztiválról és
az idei alkotások színvonaláról Dóka Péter
író-szerkesztővel, a
zsűri elnökével beszélgettünk.
– Több mint egy évtizede a fesztivál zsűrijének elnöke. Kihívás
és felelősség ez, vagy inkább kellemes szórakozás?
– Mindkettő, de elsősorban
nagy öröm. Nekem mindig az
év fénypontja ez az rendezvény,
nagyra értékelem Grünvald Mária elhivatottságát és kivételes
szervezőkészségét, amely nélkül ez a fesztivál nem jött volna létre, és nem válhatott volna
idővel ilyen komoly kulturális
eseménnyé.
– Elégedett a színjátszó fesztivál darabjaival?
– Tizenhat nagyon színvonalas produkció vett részt az
idei versenyen, ezek közül nyolc
csoport a kerületből érkezett, a
többiek pedig az ország minden
részéből. A fődíjat egy miskolci
társulat nyerte Farkas és Piroska című előadásával, amely az
elmúlt évek egyik legeredetibb
színpadi produkciója volt. A
helyi iskolák ezúttal is kitettek
magukért. A kerületi felnőttek
gimnáziumának Mókus őrse
a Legjobb szatirikus előadás
díját kapta egy remek Karinthy-humoreszk, a Bűvös szék
színreviteléért. Az általános
iskolai produkciókra is díjeső
zúdult: a Gulner iskola két előadást hozott a fesztiválra, amelyek a Legabszurdabb előadás
és a Legdrámaibb előadás díját
kapták. Emlékezetes az Eötvös

A színjátszás és
a filmezés ünnepe
A kerületi iskolák idén is kitettek magukért

A 16 színvonalas produkcióból nyolcat kerületi diákok mutattak be
iskola népi ihletésű komédiája,
amelynek egyik szereplője, Gaál
Anna Noémi részesült a fesztivál legjobb színésznőjének járó
díjban. A Kastélydombi iskola
ezúttal egy különleges előadás-

sal készült: Janikovszky Éva
szövegein alapuló darabjuk a
legjobb csoportnak járó elismerést kapta. A Kapocs utcai iskola
egy régi kedves színjátékot adott
elő, amely humánus mondani-

valója elismeréseként a Legtanulságosabb előadás díját kapta.
A szintén állandó résztvevőként
számon tartott Szent Lőrinc katolikus iskola mindkét társulata
díjat kapott: az egyik csoport a

Legjobb jelmez, a másik a Legjobb hagyományőrző előadás
díját vihette haza.
– Filmekből milyen volt a kínálat?
– Értékes alkotásokat láttunk.

Az általános iskolás kategóriában a legjobb filmnek járó díjat
a Baár-Madas Református Gimnázium kapta, a középiskolás
kategória győztese pedig a felnőttek gimnáziumához köthető
Kecsap gór című horrorparódia
lett. Ugyanez a produkció részesült a Legjobb eredeti filmzene
díjában is a Pokemon Turné
együttes különleges aláfestő
zenéjéért. Az elsőfilmes Szarka
György emlékezetes produkciója elnyerte a Legdrámaibb film
díját. Említést érdemel még az
Európa 2000 Középiskola tanulójának, Kovács Andreának Vírus című alkotása, amely a Legjobb filmnyelv díjban részesült.
Folytatódott a tavaly is díjazott
Kolonics Csaba sikersorozata:
Tito titka című különleges hangulatú diaporámája a Legjobb
filmetűd díját kapta.
– Jövőre is eljön zsűrizni?
– Mindig szívesen jövök. De
nem az én személyem a fontos,
hanem az, hogy jövőre jubileumi
fesztivál lesz: a huszadik alkalommal rendezik majd meg ezt
a kivételes kulturális eseményt.
Remélem, hogy méltó keretek
között, még az eddigieknél is
színvonalasabb produkciókkal
és legalább olyan lelkes közönséggel, mint az idén.
Ê Szokor Márton
A kétnapos fesztivált
Szarvas Attila, az
önkormányzat oktatási,
közművelődési,
sport- és ifjúsági
bizottságának elnöke
nyitotta meg, aztán
kezdetét vette a
diákszínjátszás és
amatőr filmezés
ünnepe, amelyet a
kerület közművelődési
és sportközalapítványa
támogatott. A zsűri
elnöke a Hunyadi
Mátyás Gimnázium
hajdani tanulója,
Dóka Péter írószerkesztő volt, aki
két másik zsűritaggal,
Fráter Zoltán íróirodalomtörténésszel
és Mikó Csaba
drámaíróval bírálta el az
alkotásokat.
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Meg kell őrizni
a nemzetiségek
kultúráját

A déli szláv népek hagyományos táncait, zenéjét és
dalait nézhette, illetve hallgathatta meg az, aki június 14-én elment a Bókay-kertbe, ahol a XVIII. kerület horvát, szerb, szlovén és bolgár közössége volt a
házigazda.
A rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, a helyi lakosokon kívül a szervezők meghívására az ország különböző
tájegységeiről is érkeztek vendégek. A szlovén hagyományőrző
tánccsoport például Felsőszölnökről hozta el a kerületi szlovén
közösségnek a szülőföld, a Rába-vidéki szlovén falvak hangulatát.
– A helyi szlovén nemzetiség ma negyven-ötven embert számlál – mondta Karba József, a XVIII. kerületi Szlovén Nemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettese. – A többség az 1970-es években
Szentgotthárd környékéről érkezett a fővárosba, főleg olyan munkások, akik a szentgotthárdi selyemgyárban nem tudtak elhelyezkedni. Így kerültek ide és a XIX. kerületbe.
Az elnökhelyettes elmondta, hogy a déli szlávok napja azért is
fontos számukra, mert a vidékről érkező meghívottak elhozzák az
élő szlovén nyelvet, amelyet a fővárosban ritkán használnak.
– Szlovén nyelvű híreket hallgatunk, olvasunk, de beszélni,
gyakorolni az anyanyelvet az egészen más.
A horvátok 1995-ben az elsők között alakítottak nemzetiségi
önkormányzatot a kerületben. Marelyin János Pálné, a nemzetiségi önkormányzat tagja Hercegszántóról származik, és harminc
éve él Pestszentlőrincen.
– Annak idején létezett a Délszláv Szövetség, amely a szerbeket és a szlovénokat, illetve a hasonló kultúrájuk révén befogadott
bolgárokat fogta össze. A kultúra tartja ma is együtt az érintett
nemzetiségeket. Fontos számunkra, hogy Magyarországon születtünk, magyar állampolgárként vagyunk nemzetiségiek és ápoljuk
a hagyományainkat – hangsúlyozta Marelyin János Pálné.
A jó hangulatú összejövetelen aztán hamar elmosódtak a vendéglátó sátrak állításánál kialakult „határok”. A színpadon egymást követték a fellépők, a nézőtéren pedig a csevap- és a flekkensütés illata járult hozzá a jellegzetes déli, némileg mediterrán
nyári hangulathoz.
Ê P. A.

Helytörténeti fagyizás Mágnás Miska
és Leányvásár
Húsz kerületi hírességgel ismerkedhettek meg a
diákok az idei tanév helytörténeti vetélkedőjén. Az
eredményhirdetés fagyizással és helytörténeti játékokkal zárult.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény
2013 tavaszán a Párhuzamos életrajzok
című, 20 kerületi
kötődésű híres ember életét feldolgozó
kiállításhoz kapcsolódóan indított helytörténeti vetélkedőt
a kerületben. A vetélkedőben az elmúlt
másfél év alatt 11 kerületi általános iskola 72 osztálya, összesen 2309 diákja vett
részt. A kiállítás minden iskolában egy-két hetet töltött, amely
alatt a tanulók jobban megismerhették az egykor a kerületben élő
hírességeket, végignézhették a tablókat, és kitölthették az azokhoz
kapcsolódó feladatlapokat is.
A helytörténeti gyűjtemény dolgozói korosztályonként különböző nehézségű feladatokat állítottak össze, az értékelés során pedig iskolánként választották ki a legsikeresebb osztályokat. Az eredményhirdetésen a nyerteseket az Új Tündérkert Étterem látta vendégül.
– Huszonkét osztályt jutalmaztunk, és a legjobban szereplő nyolc
osztályt fagyizásra invitáltuk egy olyan helyszínre, amely szintén egy helyi hírességhez köthető: a Hofherr-villába, vagyis az
Új Tündérkertbe – mondta Heilauf Zsuzsanna, a helytörténeti
gyűjtemény vezetője, aki Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselővel együtt köszöntötte a diákokat és adta át nekik az elismerő
okleveleket.
Az eseményen a diákokkal a Hofherr-Dutra Emléktársaság
korelnöke, Torma Imre ipartörténész beszélgetett, aki mesélt a
tanulóknak az Új Tündérkert épületéről, megmutatta a kerthelyiséget és a traktorgyár emlékeit őrző két termet is. Végül megtudtuk, hogy a vetélkedő folytatódni fog: a következő tanévben újabb
iskolák tanulói mérhetik össze a tudásukat.
Ê Csernai

Az „Emlékszel még?” – kis magyar operett-történet
című előadás-sorozat keretében Szirmai Albert és
Jacobi Viktor operettjeiből kaphattak ízelítőt az érdeklődők június 5-én a Kondor Béla Közösségi Házban.

Zelinka Tamás zenetörténész,
zenepedagógus filmrészletekkel
fűszerezve tartotta meg a programsorozat befejező előadását
is. Az érdeklődők többek között Ábrahám Pál, Huszka Jenő,
Jacobi Viktor, Kacsóh Pongrác,
Kálmán Imre, Lehár Ferenc és
Szirmai Albert operettjeiből láthattak filmrészleteket, az ősszel
pedig a Havanna Lakótelepi Napok keretében a fiatalabb nemzedékhez tartozó Fényes Szabolcs és Kerekes János zeneszerző slágerei csendülnek majd fel.
– Nagyon megörültem, amikor a Kondor Béla Közösségi Ház
munkatársai jelezték, hogy a nyugdíjasok a tánc-, kártya-, terefere- és hasonló programok mellett az operett iránt is érdeklődnek
– mondta Zelinka Tamás. – Úgy gondoltam, hogy kicsit nosztalgiázva idézhetjük fel a kedvelt operettdallamokat, lehetőleg azokkal a filmekkel és benne azokkal a szereplőkkel, amelyeket, illetve
akiket a nyugdíjasok ifjú korukban megismertek.
A zenetanár a színes előadáshoz kapcsolódó időutazás keretében legutóbb Szirmai Albert Mágnás Miska és Jacobi Viktor Leányvásár és Szibill című operettjéből készült filmekből mutatott be részleteket. A filmeken
láthattuk többek között Latabár Kálmánt és ifj. Latabár Árpádot,
Németh Marikát, Sárdy Jánost, Gobbi Hildát és Kalmár Magdát.
– A XX. század elején bontogatta szárnyait a fiatal zeneszerzők
generációja – fogalmazott. – Úgy teremtették meg a magyar operettet, hogy azokban magyar szereplők, magyar sorsok kelnek
életre, és magyar szív dobog bennük. – Ugyanakkor nincs egyetlen perc sem, amikor a föld valamelyik pontján ne csendülnének
fel rádióban, televízióban, színházban, koncerten, filmen egy magyar operett dalai.
Ê Fülep Erzsébet
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Minden általános iskolás jusson el határon túli magyar közösségbe KULTÚRA
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Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)
háromszorosára növelte a Határtalanul! program
támogatását. A döntést az
emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán azzal
indokolta: ne legyen olyan
magyar iskolás, aki úgy végzi
el a nyolc osztályt, hogy nem
járt legalább egyszer határon
túli magyar közösségben.
2010-től mostanáig negyvenezer fiatal jutott el állami
támogatással az elcsatolt területek valamelyikére. A keret
megemelésének köszönhetően most egyetlen iskolaévben
tudnak ugyanennyien utazni.
A kerületből a Kandó téri, a
Gulner, a Kastélydombi és
a Darus utcai iskola diákjai
járhattak ebben a tanévben
magyarlakta területeken.

Határtalan
Magyarország
Kárpát-medencei időutazáson vett részt sok diák

Ditzendy Attila				
A Darus Utcai Általános és Magyar–
német Két Tannyelvű Iskola 1 432 000
forintot nyert „A múltat kutató, másoknak utat mutató kisdiákok Erdélyben” projektjére a sikeres Határtalanul!
program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázatán.
A kirándulást megelőzően Hegedűs
Istvánné, a pályázat írója két kísérő
pedagógussal készítette fel a tanulókat
a tanulmányi útra. Ismertették az út
részletes programját, Románia etnikai
összetételét, a magyarság lélekszámát,
a közös történelmi múltat, az országhatárok kialakulásának okait.
A május 19–23. közötti tanulmányi
kiránduláson Erdélyt és a Székelyföldet
látogatták meg a diákok. A varázslatos
környezet, a kedves emberek mély benyomást tettek a diákokra. Mi sem bizonyítja ezt ékesebben, mint hogy mindenki vissza szeretne menni legalább
még egyszer!
Az utazó gyerekek az itthon maradóknak videofelvételek és fényképek
sokaságának segítségével élménybeszámolót tartottak, és előadták az Erdélyben tanult táncokat, dalokat.

Harmadszor
Erdélyben
A Kandó Téri Általános Iskola május
3–9. között harmadszor vett részt emlékezetes erdélyi kiránduláson. A tartozni valahova érzését kicsiben és nagyban
egyaránt meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy kialakuljon az identitásunk.
Ahogy Tamási Áron írta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.” Különösen fontos ez
a tizenévesek számára, akiket a történelem, a múlt ismerete legalább annyira izgat, mint a jövő, s elődeink tettei
miatt tele vannak kérdésekkel, kétségekkel. Talán ők nem követik el ugyanazokat a hibákat, ha már gyermekként
megismerkednek a múlt következményeivel, saját jelenükkel.
Magyar Márta projektvezető és
kollégái ezért igyekeznek megragadni
minden lehetőséget, programot.
Úgy vélik, a Határtalanul! program
mindezt magában hordozza, értéke
felbecsülhetetlen. Lehet, hogy a hatása nem érzékelhető rögtön, de biztos,
hogy megérinti a gyerekeket, személyiségük részévé válik.
A 42 hetedikes diák Nagyváradtól
a Nyerges-tetőn, a Mohos-tőzeglápon,
a Gyergyói-medencén, a Hargitán át
Fejéregyházáig mintegy 33 helyszínt
derített fel.

Megható
magyarságtudat

A Gulner Gyula Általános Iskola húsz hetedikes tanulója közelről csodálhatta meg Vajdahunyad várát

Erdély
gyöngyszemei

A Gulner Gyula Általános Iskola húsz
hetedikes tanulója Pirschenk Erika és
Kovács Beáta tanárnő kíséretével április 28. és 30. között tölthetett három élményekben gazdag napot Romániában
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával. A tanulók a felkészítő
órákon célirányos feladatokat oldottak
meg, például adományt gyűjtöttek. A
tanulmányi túrán megismerhették Erdély gyöngyszemeit, kulturális értékeit.
Természetesen találkoztak a határainkon túl élő kortársaikkal, megismerhették hétköznapjaikat. A természeti
csodák felkeresése mellett bejárták a
magyar történelem és irodalom nagy
alakjainak emlékhelyeit is.
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A Kandó Téri Általános Iskola diákjai harmadszor vettek részt erdélyi kiránduláson

A Kastélydombi Általános Iskola hetedikesei május 26. és 31. között vettek
részt hatnapos kiránduláson Erdélyben, Csáki Erika programvezető kíséretében.
Az utazás arról szólt, hogy a diákok
ne csupán könyvekből és a médiából ismerjék meg a gazdag múltú Székelyföldet, hanem tapasztalatokat, személyes
élményeket is szerezzenek történelméről, földrajzi adottságairól, természeti
szépségeiről, gazdag hagyományairól,
tárgyi emlékeiről. Az évfolyam közösségét már a felkészülés is erősítette: a
gyakorlás az idegenvezetői feladatok
ellátására, drámajáték előadására, interjúk készítésére, emlékhelyek koszorúzására.
A diákok magyarságtudata megható módon nyilvánult meg az utazásuk alatt, hazaérkezésük után tartott
élménybeszámolójuk pedig felkeltette
a többi tanuló érdeklődését is Erdély
iránt. Az iskola egész közössége mélyen
átérezte a székelyföldi és a csángó diákok üzenetét az iskola nemzeti összetartozás napi emlékműsorán.
A Határtalanul! program
célja a magyar–magyar
kapcsolatok építése,
személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése.
Keretében a hazai
iskolák tanulói az
állam támogatásával
osztálykirándulást tesznek
a szomszédos országok
magyarlakta területeire, hogy
személyes tapasztalásokat
szerezzenek a külhoni
magyarság életéről.


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Népdalokkal az
összetartozásért
Világtalálkozón szerepelt a Zenevár óvoda

Ezer torokból csendültek fel a legnépszerűbb népdalok a IV. Magyar
Világtalálkozón. A nemzetközi eseményen fellépett a Zenevár óvoda is.
A világtalálkozót évente rendezik meg a
Föld különféle pontjain élő magyarság ös�szetartozásának erősítésére. A rendezvény
célja az, hogy a magyar identitás és értékvilág bemutatásával határokon átívelő kapcsolatokat teremtsünk és hosszú távú együttműködést alakítsunk ki egymással.
A IV. Magyar Világtalálkozót május 18.
és 25. között rendezték meg Budapesten és
csaknem 15 további helyen. Az esemény ki-

emelt helyszíne a budapesti SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ volt, amely
néhány napra Világfaluvá változott. A több
mint 5000 négyzetméteres területen egymást követték a különböző országok pavilonjai, ahol az érdeklődők betekinthettek az
adott országban élő magyarság kultúrájába
és az onnan érkező cégek működésébe.
A Világfaluban május 24-én a mintegy
kétórás gálaműsor keretében tíz népszerű
magyar népdal csendült fel. A jól ismert dalokat egy négy hónapon át tartó szavazás során csaknem kétszáz, a világ minden tájáról
beküldött dal közül választották ki. A dalok
először egy-egy művész vagy kórus előadá-

sában, majd ezer torokból szólaltak meg. Az
éneklésben részt vettek a kerületi Zenevár
óvodába járó gyerekek is, akik Dévai Nagy
Kamillával, Bodza Klárával, Tolcsvay Bélával és sok más neves művésszel állhattak
színpadra és énekelhették együtt a Tavaszi
szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt.
A felkészülésben a felsős csoportok
óvodapedagógusai – Szőke Erika, Szabóné
Rozgonyi Krisztina, Filep Zoltánné és
Moravecz Ferencné – segítették a gyerekeket.
A fellépésre Péterné Kelemen Viktória szakmai vezető és Vecsei Brigitta intézményvezető is elkísérte a csoportot.
Ê Cs. M.
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Együtt ültek, falatoztak az árnyékban huszárok, muszka géppuskások, kipirult arcú gyerekek, anyukák

Sátrat vert a honvédség
Toborzófesztivállal tisztelegtek az egykori toborzó tiszt emléke előtt

�

A Vasvári-napokra könnyű nyári ruhába öltözött látogatók közt rendre feltűntek jelmezes alakok. A legfeltűnőbbek persze a lovuk hátán hetykén feszítő
nyalka huszárok voltak. Három időszakot elevenítettek fel. Az 1848–49-es
forradalom korából a 11-es Székely Huszárezred egyenruháit öltötték magukra, az
első világháború idejéből az első Császári és Királyi Huszárezred életét mutatták
be, míg a II. világháborúból az Árpád fejedelem huszárezred elevenedett meg.
Ditzendy Attila Arisztid			
A huszárezred életének kemény mindennapjairól
mindenki meggyőződhetett, aki megnézte a hagyományőrzők bemutatóját. A muszkák már az
első napon bevették magukat a Pestszentimrei
Sportkastély melletti térre, lövészárkukból tartva
szemmel a látogatókat. Huszárjaink a második
napon nem tűrhették ezt tovább, s nekirohantak
az öt orosz katonának. Négy lovas és nyolc gyalogos fél óra alatt elfoglalta az árkot. Amint vége
lett a Sándor Zsolt parancsnok által vezényelt
hadműveletnek, hangos sivalkodással a gyerekek
is bevették a lövészárkot.
– A harmadik időszak – tudtuk meg Barka Béla
hagyományőrző huszárőrnagytól – a második világháború kora, ahonnan a kettes számú Árpád
fejedelem huszárezred szerény kinézetű ruhájába
bújunk.

Nagy úr az éhség. Hiába volt a perzselő hőség szombaton és vasárnap, az árusok, az állatsimogató, a körhinta, a népi játékok vagy éppen a
Toborzó borozó, az elkészült sültek illata győzedelmeskedett. Elhúzták a levesnótát, együtt ültek,
falatoztak az árnyékban huszárok, szanitécek, vad
muszka géppuskások és kipirult arcú gyerekek,
gondos anyukák, vidám apukák. Egy asztalnál a
megidézett múlt a jelennel.
Aki végzett, lemozogta a falatokat. Legnagyobb
sikere a gólyalábnak volt. Elsőre jó, ha két tétova
lépést tettek a vállalkozó kedvűek, jobbára férfiak.
De mire előkerültek a telefonok, a lányok, asszonyok által rögzített fényképeken, videókon már
ügyesen billegtek a férjek, kedvesek, apukák.
Vasárnap a főszerepet az általános iskolák játszották. Kisebb és nagyobb diákok egyaránt megmutathatták a tudásukat éneklésben, zenélésben,
táncban, versmondásban.

Ha enni kell, hát enni kell A fegyverkovács
A hagyományőrzők efféle csatajeleneteket ritkán
balladája
mutatnak be, elsősorban felvonulások alkalmával
szoktak díszelegni, s díszőrséget állnak temetőkben, megemlékezéseken.

Fújtatója mellett izzadt a tagbaszakadt, rőt szakállú, csupa izom kovács. Noha a kiírás szerint fegy-

verkovács ütötte a vasat, a tűzben ottjártunkkor
nem fegyvernek látszó tárgy vöröslött. „Ez bizony
nem fegyver, ez az ember legjobb barátja: hátvakaró” – avatott be Kocsy Márton kovács.
Megállás nélkül csengett az üllője, szállt a parázs ezerfelé; folytonosan kérdeztek tőle, bámulták az arra járók. Vajon békeidőben mit csinál egy
fegyverkovács?
– Fegyvereket – hangzott a lényegre törő válasz. – Elsősorban hagyományőrzőknek kovácsolok. Fokosokat, csatacsákányokat, buzogányokat,
lándzsákat, nyílhegyeket.
– Honnan tudja, milyennek kell lennie, hogyan
kell elkészíteni? – kérdeztem a vöröslő lángnyelvek
torkából bőven szálló koromtól odébb húzódva.
– Huszonkét éve kovácsolok. Ha ránézek egy
régi képre, abból ki tudom találni, hogy lehet
megcsinálni. Persze sokat kísérletezem.
Ilyen kísérlet eredményeként kovácsolódott
meg egy szakállas nyílhegy. Márton fejében kialakult a kép, hogyan is csinálja meg. E képből nem
lett valóság. Nem sikerült. Annyi baj legyen, leült,
s kitalált egy újabb, ahogy ő mondta: képet. Ezt
már meg lehetett kovácsolni.
– A Hadtörténeti Múzeumban a kezembe adtak egy eredetit. Megforgattam, láttam, hogy jól
csináltam. Kiokoskodtam azt, amit előttem már
kétezer esztendővel kitaláltak – sommázta a nyílhegy kalandos történetét.
Az ember azt gondolná, nem valami menő
szakma a kovácsmesterség. Kocsy Márton másként látja.
– Rengeteg ember mondja magáról, hogy ko-

vács. Én kevésről mondom.
– Kiről mondja? – szúrtam közbe.
– Ha van tüze, amiben felhevít egy vas- vagy
acéldarabot, és egy üllőn megkalapálja, na, az kovács.

Vissza a jelenbe

Éppen egy évtizede törölték el Magyarországon
a sorkatonaság intézményét. Azóta megszokhattuk a toborzóirodák látványát országszerte. Nem
véletlen, hogy ezen a toborzófesztiválon felütötte sátrát a Magyar Honvédség. Felsőbb engedély
híján magánbeszélgetést folytattam a két toborzó
tiszttel. Három fiatal érdeklődött a katonai hivatás után, s úgy látták, közülük az egyik igen komolyan.
Vasvári Pál maga is katona volt, maga is toborzott a szabadságharc alatt. Utolsó ütközetébe indulva vetette papírra e sorokat: „A csatatér
színhelyére jöttem a három hónapos betegeskedésem után, hogy ha halnom kell, együtt haljak
meg beteg hazámmal, vagy ha a hon felgyógyul,
engem is gyógyítson fel az öröm, melyet ekkor
élvezendek.”
Akinek elege volt a hőségből, az a sportcsarnokban frissülhetett fel, vagy éppen a sátrak árnyékban várta a koncerteket. Vasárnap Vastag
Csaba fellépése előtt a rajongói már bő órával elfoglalták a legjobb helyeket, fittyet hányva a kínzó
napsugarakra. A forró hangulatról este már Csaba
egykori mentorának legendás csapata, a Beatrice
gondoskodott.
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Vasvári pál emléke örök
Vasárnap is hőség és bőség fogadta a több ezer látogatót

A kék szemű
történelemtanár
A vásári forgatag közben a névadóról
sem feledkezhettünk meg. Bárki bármit óhajt tudni Vasvári Pálról, nosza,
forduljon Péntek Lászlóhoz vagy könyveihez, írásaihoz. A Vasvári-kiállítás
sátrában, a jól ismert festmény egyik
reprodukciója alatt mesélt a Körösfői
Rákóczi Kultúregylet elnöke.
Kőrösfő alpolgármestere, Péntek
László elmondta, hogy a képet a Teleki Blanka vezette leánynevelő intézet
bakfis diákjai rendelték szőke, kék szemű történelemtanáruk iránti rajongásuk jeleként. Lelkesedtek Vasváriért az
egyetemisták is, akikkel ugyan egykorú volt, de kiemelkedő szónoki tehetségének köszönhetően olyan előadásokat
tartott a magyar történelemről, hogy
szűnni nem akaró vastaps közepette
léphetett le a katedráról.

A hadjárat áldozata

– Kevesen tudják, hogy Kalotaszeg
legdélibb
csücskében,
Havasnagyfaluban volt 1849. július
6-án az az inkább mészárlásnak, mint
csatának mondható ütközet, amelyben
Vasvári és az általa szervezett Rákóczi
csapat vezérkara megsemmisült. Sokféleképpen emlékeznek az esetre. Én

   Vasvári pál halála
Még nem ért az ágyúhoz, amikor találat érte, de még nyeregben
tudott maradni, pár lépésre az ágyútól a lovát is kilőtték alóla.
Piványi még egy emberfeletti kísérletet tett az ágyú mellett
térdelő és zászlórúdba kapaszkodó Vasvári megmentésére,
kinek feje mellére hanyatlott, zubbonya az oldalán csupa vér
volt. Délután 5 óra körül járt az idő. Vasvári még élt, amikor az
egyik móc, a topánfalvi Todea Simion föléje hajolt, vizsgálta:
talán életben van még? A haldokló minden erejét összeszedve
érthetően ezt kérte: Vigyetek Iancuhoz! A móc elvigyorodott, és
lándzsájával átütötte Vasvári szívét. (Péntek László: Körösfő és
Vasvári Pál)

régóta kutatok Vasvári Pál után, így
kijelenthetem: lándzsaszúrás miatt halt
meg, méghozzá úgy, hogy addigra keresztül is lőtték.
Vasvári abban a hadműveletben vett
részt, amely Bem parancsára az egész
Erdélyi-szigethegységet körbezárta, így
kényszerítve fegyverletételre a hegyen
ragadt negyvenezer embert. Kétezer
embere élén feladatául kapta a hadművelet támogatását. Érdemes megjegyezni, hogy Vasvári csapatában két román
utász zászlóalj is harcolt. Román román
ellen, Avram Iancu ellen.

A váratlan felismerés

Péntek László egyik jó barátja Miskolcról érkezett a rendszerváltozás
éveiben a csíksomlyói búcsúra, s mivel

görög katolikus vallású, az utazás előtt
ilyen szempontból is felkészült. Így
tudta meg, hogy a márciusi ifjú, Vasvári Pál, aki maga is görög katolikus volt,
a környéken esett el.
„Mi itt eddig a nevét se hallottuk”
– fogadta a hírt Péntek László, de megígérte, hogy utánanéz.
Innen datálódik Vasvári iránti rajongása és páratlan kutatómunkája.
– Az átkosban nem tanítottak Vasváriról semmit, mivel ő a románok
ellenségének számított, aki felment a
hegyekbe, s ott legyilkolta a mócokat,
vagyis a havasi románokat – emlékezett a kultúregylet elnöke.
A nyolcvanas évek végére már írásai
is megjelentek a lelkes amatőr Vasvárikutatónak. Egyetlenként jutott hozzá

olyan pótolhatatlan iratokhoz, mint
például a szigethegységbeli csata túlélőinek eskü alatt tett vallomása, amelyből
megismerhette Vasvári Pál halálának
valódi történetét.

Nagy érték
a lajstrom
A könyvtári, levéltári kutatások mellett kalandok tarkították Péntek László munkáját. Egy idős székely bácsi

birtokában volt a Havasnagyfaluban
elesettek névsora. Hiába kérte az alpolgármester a lajstromot, az öreg hajthatatlan maradt: két ökör az ára.
– Miből tudna két ökröt venni egy
szegény szabó, mondtam a bácsinak.
De tudja mit, adja kölcsön egy napra,
holnap visszahozom. Így is lett, másnap vissza is vittem, ahogy ígértem.
Igaz, közben lefénymásoltam. A bácsi
erről soha nem szerzett tudomást – elevenítette fel a kalandot.

Ki volt Avram Iancu?
Avram Iancu az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen
Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetője volt.
1848 októberében megfélemlítő hadjáratokba kezdett Erdélyben
a magyarok ellen. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő román
akció a zalatnai mészárlás volt. A román csapatok 700 fegyvertelen nemzetőrt, asszonyt és gyereket koncoltak fel a preszákai
mezőn. Október közepétől november közepéig tucatnyi magyar
település lakosságát gyilkolták le. 1849. január 8-án a védtelen
Nagyenyeden mintegy 900 embert mészároltak le nagyon kegyetlenül. Amikor a román felkelők Bem József győzelmeinek köszönhetően 1849 tavaszán visszaszorultak a hegyekbe, a mészárlások
abbamaradtak. Iancu az erdélyi románok körében és a hivatalos
román történetírás szerint hősnek számít. Nevét Romániában öt
település is viseli, számos helyen kapott szobrot, sok utca és tér
mellett egy egyetemet is elneveztek róla.
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Az iskolai évzárók előtt a pedagógusokat köszöntötték

Nyári szünetjel

Nyaralni indultak a hangok a Dohnányi
Ernő Zeneiskolából. Hagyományos zenés tanévzáró ünnepséggel búcsúztak
az évtől a diákok.

Tanévzáró koncertet adott a Dohnányi Ernő
Zeneiskola június 16-án a Bókay-kertben. Az
ünnepséget Kucsák László alpolgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki megköszönte a diákoknak, hogy az elmúlt tanévben is
rengeteg fellépéssel örvendeztették meg a közönséget, és hogy számos színvonalas rendezvényen öregbítették a kerület hírnevét.
Az évek során a zeneiskolának több hagyományos rendezvénye is kialakult. Ilyen az adventi és az újévi hangverseny, s növendékei és
tanárai szólistaként és kamarazenei produkciókkal is rendszeres szereplői a kerületi ünnepségeknek és kulturális eseményeknek.
A megnyitó után a tanév során kiemelkedő
eredményeket elérő, illetve a végzős tanulókat
és tanáraikat díjazták, akik oklevelet és emlékplakettet vehettek át az intézmény vezetőitől. Az
ünnepséget hangverseny zárta, amelyen először
a Himnusz csendült fel a gyerekek előadásában,
majd a népzene tanszak és a rézfúvós tanszak
egyedülálló fellépése következett.
Az előadást követően a diákok a helyszínen
vehették át tanáraiktól az év végi bizonyítványokat. A következő tanévre felvételt nyert diákoknak szeptember 1. és 5. között kell jelentkezniük
az iskolában, ennek hiányában helyükre a soron
következő előjegyzett gyerekeket veszik fel.
Ê Cs. M.

Jó szelet, János!

Soha senkinek nem mondott nemet –
ez volt az egyik tulajdonsága, amiért
ismerői széles körben kedvelték Müller
Jánost, a másik barátságos, vidám természete, amellyel mások napját is képes volt könnyebbé tenni. Müller János
június 2-án, 72 évesen, autóbalesetben
vesztette életét.

Szerette a kihívásokat, a változatosságot, a kalandot. Korábban a repülőtéren dolgozott, ahol
élete párját is megismerte, majd barátai fordították érdeklődését a hajózás felé. A tengerészhivatás ranglétráján a legmagasabbra jutott:
kapitány lett a kereskedelmi hajózásban, tengereket, óceánokat járt be, eljutott a világ legtávolabbi pontjaira. Humánus természete, kapcsolatteremtő képessége jó szervezővé, a társasági
élet központjává tette őt. Aki ismerte, kereste a
barátságát.
A nyugdíj után a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt-nél vállalt feladatot, a portásokat
helyettesítette gyakran a Kondor Béla sétányon
lévő telephelyen. .
Müller Jánost tengerésznek kijáró végtisztességgel búcsúztatja a család. A hamvak egy részét hajóról bocsátották a Dunába június 19-én,
másik részét – Müller János végakarata szerint
– az egyenlítőn szórják majd szét.
A búcsúhoz nehéz megfelelő szavakat találni. Egy olyan ember, aki a végtelen tengeren
bontott vitorlát, talán szívesen fogadja a régi
tengerész jókívánságot: jó szelet, János!
Ê Kerékgyártó György

A gyermekekért végzett munkáért Daloló
Nyitnikék
A pedagógusnap alkalmából az önkormányzat június 6-án köszöntötte az oktatásügyben dolgozókat és a díszdiplomásokat a Rózsa Művelődési Házban.

A kerületi bölcsődei gondozónők
Nyitnikék kórusa a városháza dísztermében énekelt május 30-án.

A gyermekek, a tanulóifjúság nevelésében-oktatásában a kerületben legalább tíz éve elismerésre
méltó munkát végző tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat tüntetett ki a helyi önkormányzat
a pedagógusnapon. Ezen a napon adták át A kerület óvónője, A kerület tanítója, A kerület tanára kitüntetéseket, valamint az arany-, gyémánt-,
vas- és rubindiplomákat is. A díszdiplomákat
azok a nyugdíjas pedagógusok kapták, akik éppen félszáz, hatvan, hatvanöt, illetve hetven esztendővel ezelőtt szerezték meg tanítói vagy tanári
diplomájukat.
Az ünnepségen Ughy Attila polgármester és
Kucsák László alpolgármester, országgyűlési
képviselő ünnepi beszédet mondott, majd átnyújtották a kitüntetéseket és a díszokleveleket.
Az ünnepi műsorban Katona Eszter, a Darus
iskola, Oberfrank-Kuti István, a Kastélydombi
iskola tanulója, a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Iskola (Piros iskola) kórusa, valamint
Mészáros Adél és Vanya Róbert előadóművészek
működtek közre.
A kerület tanára: Barkócziné Vértesi Katalin (XVIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat),
Dufekné Dobia Gyöngyi (Kastélydombi iskola),
Molnárné Bognár Mária (Piros iskola), Novákné
Holti Zsuzsanna (Darus iskola)
A kerület tanítója: Bóka Sándorné (Kapocs
iskola), Gáspár Attiláné (Csontváry iskola),
Szeitlné Szabó Katalin (Kassa iskola)

A kerület óvodapedagógusa: Badár Györgyi
(Kerekerdő óvoda), Kuruczné Szkiba Klára (Vándor óvoda), Podonyi Lászlóné (Pitypang óvoda)
Ê Fülep
A díszdiplomások
Aranydiplomások: Bánóczi
Györgyné (óvónő), Bolla Ferencné
(tanító), Borbély Gáborné (óvónő), Deák Ferencné (tanár), Kurdi
Gyuláné (tanító), Orosz Györgyné
(tanító), Suhajda Oszkárné (tanár),
Szerdahelyi Ágostonné (tanító)
Gyémántdiplomások:
Borszéky Károlyné (tanító), Dénes Istvánné (középiskolai tanár),
Hagymási József (tanár), Hagymási
Józsefné (óvónő), Hutter Anna (középiskolai tanár), Kaszper Józsefné
(óvónő), Kovács Istvánné (tanító),
Kreisz Rudolfné (tanító), Mezei
Jánosné (óvónő), Molnár Jenőné
(óvónő), Németh Sándorné (óvónő), Pál Sándorné (tanító), Suhajda
Oszkárné (tanító), Tóth Nándor (középiskolai tanár)
Vasdiplomát: Kazai Gergely (tanító), Mike József (tanító)
Rubindiplomások: Csik
Lászlóné (tanító), Szalay Éva (tanító)

Az Egyesített Bölcsődék Nyitnikék Gondozónői
Kamarakórusa 13 évvel ezelőtt a kerület kilenc
bölcsődéjének munkatársaiból alakult meg azzal a céllal, hogy – az öröméneklés mellett –
népszerűsítsék az iskoláskor előtti zenei nevelést és ápolják Forrai Katalin nemzetközi hírű
zenepedagógus emlékét.
Az énekkar vezetését kilenc éve vette át
Gráfné Forrai Magdolnától Döbrössy János
karnagy, tanszékvezető főiskolai docens. Ritkaságszámba megy, hogy bölcsődei gondozónők
kórust alapítanak és több mint egy évtizede
együtt énekelnek.
A Nyitnikék kórus 2007-ben arany minősítést kapott az Éneklő Magyarország versenyen,
és ugyanabban az évben vehette át a Magyar
Bölcsődék Egyesülete által alapított Forrai Katalin-díjat is.
– A műsorunkban felcsendültek egyházi és
világi művek, népdalfeldolgozások, reneszánsz
madrigálok, egyszerűbb Bartók-kórusművek és
gyermekdalok – mondta a karvezető. – Innen
köszöntöttük Szőnyi Erzsébet zenepedagógust
is 90. születésnapja alkalmából, a gyermekdalaiból választva egy csokorra valót.
A karnagy elmondta, hogy rendszeresen
szerepelnek szakmai rendezvényeken, a Havanna-lakótelepi napokon, hagyományosan újévi
koncertet adnak a Szent László-plébániatemplomban, s énekeltek többek között a Magyar
Nemzeti Galériában és a Budapesti Történeti
Múzeumban is. A kórus ezt követően pünkösdkor lépett fel, a Bárdos Lajos Zenei Hetek programsorozat keretében, az „Énekeljünk együtt”
ünnepi kórushangversenyen az újbudai Ciszterci Szent Imre-templomban.
Ê Fülep

Töredékekből
épül fel az egész

Huller Ágoston képzőművész kiállítása
Töredék gondolatok címmel nyílt meg
június 3-án a Lőrinci Nagykönyvtárban.

Rendhagyó évzáró gálahangverseny
Táblás ház – nyugodt lelkiismerettel kitehették volna a gyönyörűen felújított Zeneakadémia főbejáratára a feliratot, amikor a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium diákjai adtak rendhagyó és felejthetetlen koncertet.
A különleges esemény ráadásul meglepetés volt. Tökéletesen előkészített és hos�szú ideig titokban tartott ajándék a nyugdíjba vonuló igazgatónak, Járainé Bődi
Györgyinek, Györgyi néninek.

A legkisebbek produkciója olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy – átvéve a ritmust – tapssal kísérték az éneket, a táncot. Ez
a rockkoncertet idéző siker csak fokozódott a
kétrészes est végéig. A műsort konferáló Zelinka
Tamás zenetörténész szép és derűs estét kívánt a
nézőtéren és a színpadon helyet foglalóknak egyaránt. Kisvártatva igazi örömhírt jelenthetett be.
Bauer Gergő ifjú muzsikus meggyőző produkciója után így szólt:
– Friss hír! Az iménti hegedűs ősztől beköltözik ebbe az intézménybe, a rendkívüli tehetségek
osztályába.
És jöttek a többiek, sorban minden korosztály
– ahogy Zelinka Tamás mondta, a gyermekdaloktól Kodályig –, és mindannyian vastaps kíséretében vonulhattak le a legendás színpadról.

– Hihetetlen öröm számomra egy olyan iskola tanulóinak előadását hallgatni, ahol komolyan
veszik a művészeti oktatást, nevelést. A Vörösmarty gimnázium az egyik legkiválóbb ilyen
iskola az országban. Nem sok intézményvezető
van, akinek a jó hírét ennyire sokaktól hallottam
– hangsúlyozta ünnepi beszédében Thaisz Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért felelős államtitkára.
A főosztályvezető után Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató szólította színpadra
Györgyi nénit, aki szűnni nem akaró tapsvihar
kíséretében lépett a mikrofonhoz.
– Köszönöm, hogy sikerült végigjárnom ezt a
csodálatos utat, ezt a pályát; köszönöm a legjobb
tantestületnek, a legjobb szülőknek és a legszorgalmasabb, legtehetségesebb, legcsodálatosabb
gyerekeknek, akik majd új életet, új jövőt hoznak
ebbe az országba – fogalmazott a meghatott igazgató asszony. – Úgy hagyom itt az iskolát, úgy
zárom be magam mögött az ajtót, hogy akik átveszik tőlem a stafétát, sokkal jobban fogják csinálni, mint én magam.
Járainé Bődi Györgyi köszönőbeszédének végét újabb tapsorkán ragadta el, amely alig akart
csitulni, hogy visszaadja a teret a muzsikának, a
csillogó szemű gyermekeknek.
S hátra volt még a felejthetetlen búcsúzás a
koncert végén!
– Mélyen megnyugtató és zavarba ejtően jelzésértékű, hogy a tanárként ledolgozott negyvenkettő és az igazgatóként eltöltött huszonöt
éve előtti főhajtás a lehető legszebb, legdicsőbb
és legimpozánsabb zenei kegyhelyen, a megújult
Zenekadémia nagytermében történik – fogalmazott Ughy Attila polgármester.
A polgármester szavai után leírhatatlan ovációval búcsúztak az egykori és a mostani tanítványok. Nem mindennap hallanak ilyet a Zeneakadémia sokat megélt falai sem.
Ê Ditzendy

Az alkotó megfogalmazásában: „Töredékgondolat? Gondolattöredék? Hosszú-e az út a gondolat megfogalmazódásától a megvalósulásig?
Szilánkokat szórunk szét az út mentén vagy
sarjadásra képes magot? Boldog ember, aki határozott választ ad, aki hiszi, hogy rendelkezik
az egyetlen igazsággal, és nem gyanítja, hogy az
tán még csak töredéke sem a lehetőségeknek.
Igazságaink töredékeivel bajlódunk, alakítgatjuk azokat egésszé. E töredékekből épül az, amit
magunk után hagyunk.”
Huller Ágoston, az 5KOR Képzőművész
Csoportot tagja egy őszi kiállításra nagyméretű
pasztellekkel készül, amelyeknek előtanulmányai ezek a képek. Módszeréről elmondta: nem
úgy kell elképzelni, hogy csak hozzálát és azonnal elkészít egy nagyméretű képet, hanem előtte átgondolja, hogy technikailag mit és miként
tud megvalósítani. Erre azért van szükség, mert
több rétegben teszi fel a pasztellfestéket a papírra, és mindegyiket külön-külön fixálja. Amikor
megszáradt az aktuális réteg, letörli az egészet,
megmaradnak a nagy részletek, és azokkal kezd
el dolgozni, majd ismét fixálja, ismét törli… Így
a felület lassan összemosódik, s utána csak apróbb részletekkel egészíti ki a képet.
Kucsák László alpolgármester, országgyűlési
képviselő köszöntője után Bodnár Imre grafikusművész nyitotta meg a kiállítást, amely augusztus 1-jéig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
Ê Fülep
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Május vége óta minden hétvégére jutott gyereknapi mulatság a kerületben Kultúra

Húszéves
a Liliomkert
óvoda

Lakótelepi gyermeknap

– A kezdetek és az azóta eltelt húsz év kapcsán
sok kis csodáról szeretnék beszélni – mondta
meghatódva mindenki Zsuzsanyója, aki büszkén viseli becenevét. – Húsz évvel ezelőtt hittant tanítottam gyerekeknek, amikor a szülők
kérték, hogy próbáljuk meg óvodai keretek
között folytatni a nevelést. Ötven család állt a
kezdeményezés mellé, és segített. Volt, aki építőanyagot hozott, mások a kétkezi munkájukat
adták hozzá. Csoda volt az is, hogy az utolsó
pillanatban lezárult az óvodának helyet adó
örökölt ház hagyatéki tárgyalása, és az év szeptemberében megnyitottunk.
Az óvoda dolgozóit, a jelen levő és a műsorban fellépő gyerekeket, valamint szüleiket Ughy
Attila polgármester is köszöntötte:
– Örömben, hitben és egységben növekednek
a Liliomkert óvodásai. A keresztény erények, a
felebaráti szeretet, a mások iráni felelősségérzet
és a többiek feltétlen elfogadása azok az értékek,
amelyek alapján nevelik itt a gyerekeket.
Ughy Attila kiemelte, hogy az óvónők okos
szóval, türelemmel tanítják a kicsiket, egyenrangú félként tekintenek rájuk.
Lukács Mária, aki szeptemberben veszi át
az óvodavezetői feladatokat, a 20. évfordulóról
szólva elmondta, hogy a születésnap alkalmat
ad a visszatekintésre, de ugyanakkor előre is
kell nézni.
– Ha visszatekintünk, látjuk, mivé lett az elvetett mag. Látjuk azt, hogy mára meddig jutottunk el, de azt is megtudjuk, hogy milyen útravalót kaptunk a következő évekre – mondta.
Az ünnepi műsor betekintést adott a Liliomkert óvoda hétköznapjaiba, és bemutatkoztak a
szakkörök is. Vendégül láttak egykori óvodásokat is, akik közül többen – a szülőkből és óvodai
dolgozókból álló kamarakórushoz hasonlóan –
a színpadon is felléptek.
Ê P. A.

A rendhagyó gyereknapon Császár Bíró Lilla,
a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, örül annak,
hogy ha némi csúszással is, de idén is elhozhatták a gyermeknapot a Havanna-lakótelepre.
– Május vége óta minden hétvégére jutott
gyereknapi mulatság a kerületben, ezért mi azt
szerettük volna, hogy ne kelljen választani a
jobbnál jobb programok közül, így döntöttünk
a június 15. mellett – mondta.
Gyermeknapot pedig talán lehetetlen is
túl késői időpontra tenni, hiszen a gyerekek
hétről hétre bizonyították, hogy minden vasárnap készen állnak az önfeledt szórakozásra. Erre pedig most is volt lehetőségük bőven, mivel kézműves foglalkozások, arcfestés,

Június közepén is tartogatott még meglepetéseket a gyerekek számára a kerület. A Kondor Béla Közösségi Ház június 15-én egész napos szórakoztató műsorral
várta a kicsiket és a nagyokat.

Zenével, énekkel és tánccal ünnepelte
20. születésnapját a Liliomkert Katolikus Óvoda. A Rózsa Művelődési Házban június 14-én rendezett ünnepségen búcsúzott el az óvodától az alapító
Náray-Szabó Gézáné, aki csaknem a
kezdetektől, 19 éven át az óvodavezetői tisztséget is ellátta.

lufihajtogatás és ugrálóvár is várta őket. Aki
pedig a nagy játékban megéhezett, néhány „de
anya, légy szíves” után mindenféle ínycsiklandó édességgel maszatolhatta össze magát és a
környezetét.
Sztárvendégként az örökifjú énekesnő,
Szandi lépett a színpadra, aki pörgős előadása során még arra is kísérletet tett, hogy
mezítláb folytassa a táncot, de a forró fekete
anyagon hamar letett róla. A hangulat viszont
ezután sem hagyott alább, volt, hogy hangját
mesterségesen elmélyítve vagy éppen bűbájos
gyerekhangon énekeltette meg a közönséget.
A refrénbe pedig még az apukák is beszálltak,
amivel lelkes tapsot zsebeltek be a hölgyektől.
Ê Csernai Mariann

Kertészkednek a Zenevár ovisai

Amikor beköszönt a nyár, ezentúl minden évben tanévzáró bulit szerveznek a Zenevár óvoda munkatársai az intézmény udvarán. A hagyományteremtő programon
a felhőtlen szórakozás mellett a gyerekek egy ökokertet is birtokba vehettek június
4-én.

Gobelinkiállítás
Rimóczi Irma Margit gobelinkiállítása
június 24-ig volt látható a Városháza Galériában.
Kávéházi esték
Székely Mendel Melinda Príma-különdíjas
színművész, költő, képzőművés kiállításának és a Kéz-zet és Lélek-zés című könyve
bemutatójának adott otthont a Krúdy Gyula
Kör szervezésében, a Kávéházi esték sorozat
keretében június 19-én a Zila Kávéház. Az
eseményen Mendel György újságíró, színművész műsoros bemutatót tartott. A tárlat
július 16-ig tekinthető meg.

40 éves
a Darus iskola

Negyvenedik születésnapját ünnepelte a közelmúltban a Darus iskola. Az
ünnepségsorozat egyik érdekessége a
gyerekek által bemutatott élőkép volt.

A Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű
Általános Iskola május végén ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az esemény méltó ünneplésére a pedagógusok Bakos Zsófia igazgató
vezetésével színes programokból álló projekthetet szerveztek a gyerekeknek. A legkisebbek
mozaikképet készítettek, és ügyességi versenyeken vehettek részt. A nagyobbak felkészültségét
a „Darus, szeretlek!” vetélkedő furfangos feladatai tették próbára. Az ügyes kezűek kavicsokat festettek, amelyekről a főépület bejáratánál
közös kép készült. Rendkívül népszerűek voltak
a kézműves foglalkozások, amelyeken az iskolához kapcsolódó emléktárgyakat készítettek a
vállalkozó kedvűek. A Határtalanul! pályázat
keretébenl Erdélyben járt hetedikesek élménybeszámolója szintén nagy sikert aratott, és mindenkit megmozgattak az izgalmas sportversenyek, a közös tánctanulás.
A hét jubileumi ünnepséggel zárult. Az iskola első igazgatója, Pilhoffer Ferenc meghatottan
emlékezett arra, hogyan sikerült annak idején
legyőznie a frissen alapított iskolának a kezdeti
nehézségeket. A vidám hangulatú irodalmi ös�szeállítást és az énekkar által előadott dalokat a
szülők, a volt diákok és a régi kollégák is elérzékenyülve hallgatták. Az est végén az intézmény
jelenlegi és régebbi tanárai közösen idézték fel
az együtt töltött évek felejthetetlen eseményeit.
A jelenlegi diákok egy időkapszulába helyezték az üzeneteiket a jövő darusosainak.
Ê (keg)

Hírek
Dzsesszhangverseny
Borbély Mihály, aki a délszláv népzenét
játszó és gyűjtő, friss Kossuth-díjas Vujicsics
Együttes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, hangszerparkjával,
muzsikájával bejárta a világot mint népzenész és mint dzsesszmuzsikus, a Fehéren
Feketén Galéria Jazz18 sorozatának vendége
volt június 16-án.

Hírek
Ifjú tehetség hangversenye
Radnóti Róza zongoraművész, a Karinthy
Frigyes Gimnázium diákja koncertet adott
június 6-án a városháza dísztermében. A
fiatal művész 2008-ban első lett korcsoportjában a II. Országos Bartók Béla Zongoraversenyen és a III. Farkas Ferenc Zongoraversenyen. 2011-ben öt, 2013-ban hat díjat
nyert a müncheni Klavierpodiumon.
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– Az intézmény munkatársainak régi álma
vált valóra azzal, hogy az óvoda visszakapta
az elmúlt évtizedekben elveszített földterületét – mondta Vecsei Brigitta, az intézmény vezetője. – A munkatársaimmal elhatároztuk,
hogy ökokertet alakítunk itt ki. A célunk az
volt, hogy ne csak bemutassuk a gyerekeknek az
ökogazdálkodás mindennapjait, hanem maguk
is kertészkedhessenek az óvoda udvarán elkerített kis kertben. Minden csoport saját ágyást és
gyümölcsfát kapott. A kerületi önkormányzat
Zöld óvoda pályázatán nyert összegből különféle gyümölcsbokrokat vásároltak.
Vecsei Brigitta azt is elmondta: amellett,
hogy a gyerekek elsajátíthatják a környezettudatos magatartás alapjait, a kerttel való foglalatosság a közösségi nevelésre is jó hatással van.
Országszerte egyre több közösségi kert létesül,
a Zenevár óvoda is hasonlót kívánt megvalósítani, természetesen figyelembe véve azt, hogy
nem felnőttek, hanem – az óvónők felügye-

letével – gyerekek gondozzák a növényeket.
Az ünnepi pillanatokban az intézményvezető
megköszönte munkatársainak, a szülőknek és
az önkormányzatnak az év során nyújtott sok
segítséget, majd Banyár László, a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Kádár Tibor, a településrész önkormányzati
képviselője, Kirrné Feicht Ágnes kerületi főkertész, Mácsik Katalin, a XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat munkatársa és Vecsei Brigitta
a gyerekekkel együtt felavatta az új kertet. Ezt
követően a játéké volt a főszerep. Az udvaron
valódi traktorokra és pónilóra is felülhettek az
ovisok, felkereshették a rendőrség és a mezőőrök sátrát, ahol hasznos információkat kaptak,
és számos más érdekes programon vehettek
részt. Aki megéhezett, az gulyáslevest ehetett,
amelyet a szülők bográcsban főztek, és nagy sikere volt a palacsintának is, amelyet az óvoda
dolgozói sütöttek.
Ê F. E.

Tárlat fehéren feketén
Kurucz Ferenc festőművész Életképek című
kiállítását Réti Mária művészettörténész
nyitotta meg június 19-én a Fehéren Feketén
Galériában. A zenei aláfestést Kalmár Panni
és Oláh Szabolcs előadóművész szolgáltatta.
A kiállítás július 6-ig tekinthető meg.
MÜTKE-alkotók kiállítása
A Művészeti Tárló (MÜTKE) kiállítása nyílt
meg június 17-én a Kondor Béla Közösségi
Házban. A rendezvényen Császár Bíró Lilla,
a közösségi ház vezetője mondott köszöntőt,
a tárlatot Baranyi Ferenc Kossuth- és József
Attila-díjas író és költő nyitotta meg, és Sárközi Viktor gitárművész is közreműködött.
A kiállítás július 4-ig tekinthető meg.
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kultúra

Az elismerésre méltó szakmai tevékenységet jutalmazták

Semmelweis-nap
a gyógyítókért

A kerületi egészségügyi dolgozók Semmelweis-napi ünnepségét az ágazat június 23-i szakmai napján
tartották a Rózsa Művelődési Házban.

Az önkormányzat a kerületben legalább 15 éven át elismerésre
méltóan végzett szakmai tevékenységet jutalmazó díjból évente
maximum hármat ítél oda, amelyeket az ünnepség keretében osztanak ki.
Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője, a
rendezvény háziasszonya üdvözlő szavai után Ughy Attila mondott köszöntőt. A polgármester kiemelte, hogy e nap nemcsak
arra kínál alkalmat, hogy megemlékezzünk Semmelweis Ignácról,
hanem arra is, hogy a 196 éve született kiváló orvos példája nyomán tisztelegjünk azok előtt is, akik a kerületben végeznek áldozatos, kitartó munkát.
– A kerületünk ars poeticája az, hogy a köszönetet kísérő díjat
nem kapják, hanem kiérdemelik a díjazottak – mondta Ughy Attila. – Az önkormányzat ennek szellemében hajt fejet azok előtt,
akik mindennapi tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő helytörténészei a kerület „történelemkönyvében”
külön fejezetben írhassanak majd az egészségügyben dolgozók
áldozatos munkájáról.
A beszédet műsor követte, amelyben Presits Tamás színművész, Orgován Tóth Fruzsina (zongora), Orgován Csenge (hegedű), valamint a Tébláb Művészeti Iskola növendékei működött
közre, Vörös Árpád táncpedagógus vezetésével.
A
műsor
után
Ughy
Attila
és
Lévai
István Zoltán alpolgármester adta át a kitüntetéseket.
Idén Margetin Pálné fizikoterápiás szakasszisztens, dr. Soós Lajos fogorvos-szájsebész és dr. Rózsa József háziorvos részesült az
elismerésben.
Ê Fülep

Hirdetés

Múzeumok éjszakája
„nagy durranással”

A Múzeumok éjszakája keretében az idén is érdekes
programokon vehettek részt az érdeklődők a Tomory
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében június 21-én a Múzeumsarok kiállítóhelyen és a Havanna-kiállítóteremben.

A Múzeumsarok már délután megnyitotta a kapuját, hogy a látogatók megtekinthessék a 200 év emlékei, a Sorsfordulók 1914 és
A kerületi oktatás története című tárlatot, valamint Maadadiné
Borbély Mária, a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet szakértőjének játékos és látványos kémiai kísérleteit.
– Immár hatodik alkalommal vettem részt a Múzeumok éjszakája kerületi rendezvényén – mondta a pedagógiai szakértő. – Korábban égéssel, színes oldatokkal, titkosírással, léghajóval és buborékfújással kapcsolatos kísérleteket végeztem, most pedig Nagy
durranás címmel gázfejlődéssel és kisebb robbanással járókat.
A kísérleti bemutató fő célja a látogatók múzeumba csalogatáson kívül a természettudományok, elsősorban a kémia népszerűsítése.
– Bízom abban, hogy a bemutatón lelkesen figyelő gyerekek
a későbbiekben nem idegenkednek majd a kémia és a fizika tantárgytól – fogalmazott Maadadiné Borbély Mária.
A kísérletek után az Etűd Fúvószenekar hangulatos térzenét
adott a kiállítóterem előtt, Sánta Ferenc karmester vezényletével,
amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.
A program Mit őriz a családi emlékezet vagy szekrény az I.
világháborúról? címmel „batyukiállítással” folytatódott. Ennek
keretében Kardos Gábor, a XVIII. kerületi Kulturális Értéktár
Bizottság vezetője beszélgetett a látogatókkal, akik maguk is hozhattak tárgyi emlékeket ebből az időszakból.
Este a Havanna-kiállítóteremben Az Állami lakóteleptől a Havannáig című tárlatot tekinthették meg az érdeklődők, akik kvízjátékban is részt vehettek. Aki helyesen oldotta meg a feladatokat,
az alkoholmentes koktéllal frissíthette fel magát.
Ê Fülep Erzsébet

Konyicska Renáta
Chopin-estje

Ifjú zongoraművész bűvölte el hallgatóit június közepén egy szép nyári estén a városháza dísztermében,
amely megtelt a mindössze 22 éves Konyicska Renáta Chopin-estjére. A csodás koncert után a zenerajongók még sokáig nem zökkentek vissza a hétköznapokba.

Konyicska Renáta tehetségéről és fejlődéséről az évek során többször is volt alkalmuk meggyőződni a lőrincieknek, akiket mindig magával ragad kedves lénye, zenéhez való hozzáállása. Most
Chopin műveivel jött hozzánk az ifjú művész, mint elmondta
azért, mert az egyik kedvenc zeneszerzője, ráadásul a nemzetközi
Chopin-versenyre készül. A nagy komponistától játszott polonézt,
szonátát, mazurkát, prelűdöket, balladát és etűdöket. A koncert
végén többször visszatapsolták az előadót, aki már több nagyobb
zongoraversenyen is bizonyította rendkívüli tehetségét. Huszonöt hazai és nemzetközi zongoraverseny van már mögötte, számos
díjjal.
Renáta elmondta, hogy példaképe a világhírű Fischer Annie,
és hogy ő is szeretné sokra vinni a zenei pályán, amely számára ötéves korában kezdődött, annak ellenére, hogy a családjában
senki sem zenélt. Nagybányán tanult zongorázni, majd tízéves
korában jött át Magyarországra, ahol Esztergomban telepedett le
az édesanyjával és a nagyszüleivel. A Zeneakadémia különleges
tehetségek osztályában Eszto Zsuzsánál tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Baranyay Lászlónál.
Renáta Londonban szeretné folytatni a tanulmányait. Azt is
elárulta, hogy szinte mindent játszik minden zeneszerzőtől, nem
akar egynél „lehorgonyozni”. Nemzetközi karrierre vágyik, és
ezért mindent meg is tesz, rengeteget gyakorol, naponta öt-hat
órát, sokszor – ahogy fogalmazta – még séta közben is játszik.
Arra a kérdésemre, hogy miért szeret ide járni, ezt válaszolta:
– Mert ennek a díszteremnek nagyon jó az akusztikája, remek
a zongora, és itt már törzsközönségem is kialakult.
Reméljük, Renáta akkor sem felejt el minket, amikor már a világ nagy koncerttermeibe hívják…
Ê Temesi László
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Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés
Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
n Igazi házi tepertő,füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna, hurka,

disznósajt kapható! Tel.:06 20 440 9742

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, FestéstMázolást-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 ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9579-533, 06-1-284-92-13
n REDŐNY alumínium - műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! Reluxa, szalagfüggöny,
MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben. INGYENES felmérés
a kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029
n Könyvelés, bérszámfejtés, képviselet felelősségbiztosítással. Vállalkozók, Bt, Kft. részére.
Korrekt ügyintézés. Adó optimalizálás. Iroda a volt Fórum mozinál, Üllői út 365. Telefon:
0630-250-5622, (061)291-0772, (061)293-2039
n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő,
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12 285-34-88 0630-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

n Bélatelepen 400m2-es telken felújítandó 70m2-es családi ház eladó! Irányár: 12,5 MFt.
Tel.: 06-20-398-9657

RÉGISÉG/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

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9579-533, 06-1-284-92-13
n METSZÉS, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS,
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 0620-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu
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

Városgazda
Városgazda
arróműhely
arróműhely

OKTATÁS
n MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET:
06-1-294-5985

Ruha,
Ruha,
szoknya,
szoknya,
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben,
kabát,
elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz
kabát,
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.;
nadrág
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu
nadrág
n A Gloriett Sportiskolai Általános Iskola matematika-bármely szakos és alsós tanítói felvarrás,
felvarrás,
teljes munkaidős, határozatlan idejű kinevezéssel tanári állást hirdet. A közalkalmazotti
átalakítás,
javítás,
munkaruha
jogviszony kezdete: 2014. augusztus 25. A jelentkezéseket és az önéletrajzokat a
átalakítás,
javítás,
munkaruha
gloriettsuli@t-online.hu, vagy a gloriettsuli@gmail.com e-mail címre kérjük 2014. július 14-ig
készítés,
cipzár
és
bélés
csere,
beküldeni
készítés, cipzár és bélés
csere,
n A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 2014.08.25-i kezdéssel függönyvarrás kedvező áron a
függönyvarrás kedvező áron a
felvételt hirdet: - tanítói, - német nyelvoktató tanító, - fizika és - technika tanár álláshelyekre.
Szakmai önéletrajzot és a diploma másolatát levélben kérjük elküldeni az 1181 Budapest, Városgazda Varróműhelyben!
Városgazda Varróműhelyben!

Állás

Darus u. 3. címre.

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
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JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
Szülinapi zsúrok, rajz, kézműves,
táncórák, fejlesztő gyermek
gyermekfoglalkozások,
foglalkozások,
csapatépítő tréningek, céges rendezvények
remek helyszíneként ajánljuk bérlésre
Játszóházunkat, egész évben!

Az ÜllőiAz
útÜllői
433.
alattalatt
várja
a vásárlókat
út szám
433. szám
várja
a vásárlókat
a Városgazda
varróműhelye.
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615
Tel.: 06-20-296-2615
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
hétfőtől hétfőtől
– péntekig
– péntekig7:00-18:00
7:00-18:00
szombat
8:00-12:00
szombat
8:00-12:00
vasárnap
zárva
vasárnap
zárva

Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi
elérhetőségeken kérhető:
Telefon: 06/1-290-28-49
E-mail: szervezo@varosgazda18.hu
Címünk: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33.,
Bókay-kert, Főépület

n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n INGATLAN FELÚJÍTÁS! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS,
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁSSZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021
n VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE,
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588
n FAKIVÁGÁS KERTRENDEZÉS! KERTÉPÍTÉS, TELEKTISZTÍTÁS,

FŰVESÍTÉS, GYEPSZŐNYEGEZÉS, SÖVÉNYNYÍRÁS. MINDEN AMI KERT,
VALAMINT LAKÓHÁZAK ÉS KISEBB- NAGYOBB CSALÁDI HÁZAK FESTÉSÉT
SZIGETELÉSÉT VÁLLALUNK. TEL.: 06-20-417-9369

n TŰZIFA AKCIÓ! Akác: 2250/q, Tölgy: 2150/q, Bükk: 2150/q. Igény

szerint hasítva erdészettől garantált mennyiség. Rendelés felvétel: 7.0020.00-ig, Szállítás hétfőtől szombatig. Tel.: 06-30-639-2577

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

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

n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában.

Hirdessen lapunkban!

INGATLAN/ELADÓ-KIADÓ

CSATORNA

HÁZI BEKÖTÉS
GARANCIÁVAL
A VÁROSGAZD
ÁTÓL

NYITÁSI AKCIÓ

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

10%

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

Az akció időtartama: 2014. május 5. – 2014. augusztus 31.
Az akcióban való részvétel feltételei:
A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
30000 Ft készpénz előleg befizetése társaságunk pénztárában
ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

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

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

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Egyház

A Szent Imre-templom, ahol mindig történik valami

Zenebona – művészi szinten
A Grádicsok, a Dohnányi és a Sonore kórus koncertje Pestszentimrén

�

Mézédes
cseresznye

A Szent Imreplébániatemplom
adott otthont
pünkösdszombaton, június 7-én a
Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) által
életre hívott Zenebona
koncertsorozat utolsó
rendezvényének, a
Pünkösdölőnek. Az
ökumenikus hangversenyen három kerületi kórus mutatta be
énektudását a templom sorait megtöltő
közönségnek.

Harmadikként
a
Sonore
Vegyeskar lépett az oltár elé,
amely az előző kettőhöz hasonlóan magas színvonalon adta elő
a koncertjét, egységbe fűzve és
egymás mellé simítva a férfi- és
a női hangokat.
A három kórus búcsúzásként
egyesült, amolyan öröménekléssel véve búcsút a Zenebona első
évadától és a hallgatóságtól.
A templomkertben szépen
megterített asztalok a ráadást
jelentették: a plébánia friss pogácsával és mézédes cseresznyével látta vendégül a dalárdákat.
Úgy tűnt, a kórustagok nem
csupán a muzsikát, a dalt kedvelik, de a finom falatokat is,
hiszen üres asztalok maradtak
utánuk.

A pestszentimrei katolikus
templom hívei megszokhatták
már, hogy náluk mindig „történik valami”. Így volt ez pünkösd
szombatján is, amikor három
kerületi kórus, a Grádicsok, a
Dohnányi és a Sonore lépett az
oltár és a közönség elé, hogy
még szebbé, még emelkedettebbé tegyék az ünnepvárást. Az
egy órán át tartó, tisztán csengő
éneklés mindenkit meggyőzhetett arról, hogy nem csupán
hangszeres muzsikával lehet
csodát varázsolni a szakavatott
hallgatóság elé, hanem az ég felé
törő emberi hangokkal is.

Ház tető nélkül

A koncert kezdete előtt Lak Gábor, a Szent Imre-templom plébánosa, ahogy jó házigazdához
illik, szép és ünnepi gondolatokkal köszöntötte a híveket és a
zenebarátokat.
– Pünkösd nélkül olyan a ház,
mint amelyik nincsen befejezve, amelyiknek nincsen teteje. A
Szentlélek eljövetele által igyekezzünk jobbá lenni s olyanná
válni, amilyet megérdemel a Földünk, amilyet megérdemelnek az

Az ökumenikus hangversenyen három kerületi kórus mutatta be énektudását
itt élő emberek. A kórusok hangjai pedig fokozzák ezt az ünnepi,
emelkedett érzést.
A Pestszentimrei Zenebona
életrehívója, Draskóczy Zoltán zenepedagógus, gitárművész elmondta:
– Az első, teszem hozzá, sikeres évét maga mögött tudó Zenebona-sorozat valójában három
fő eseményből áll. Ezekhez csatlakoztak azok a „kamararendezvények”, amelyek egyikének lehe-

tettünk ma a szerencsés fültanúi.

Égbe szálló
hangok
A sort a Dohnányi Ernő Zeneiskola nyitotta meg, amelynek az
iskola szolfézstanára, Bán Réka
a karnagya. A hölgy a fiatal kora
ellenére is „régi motorosnak”
mondható.
– A kórusunk tíz éve alakult

meg, jómagam pedig négy éve
irányítom tagjainak a felkészítését. Nem panaszkodhatunk, hiszen amikor elkezdtük a közös
éneklést, alig voltunk húsznál
többen, ma viszont már az ötvenet is eléri a kórustagok száma.
A hangunkra már felfigyeltek,
sorra kapjuk a meghívásokat, és
keresnek bennünket a kerületen
túlról is.
A Dohnányit követő Lőrinci

Grádicsok Evangélikus Kamarakórust Győri Katalin Dorot�tya vezényelte, s előadásukkal
lelkes tapsra ragadtatták a közönséget. Ez persze természetesnek is mondható, hiszen az
evangélikus kórus „anyaiskolája” a Sztehlo, amely – ha valaki
nem tudta volna – az oda járó
gyermekek művészeti, azon belül zenei képzését tűzte a legfontosabbként a zászlajára.

Irány Barót!
A Sonore Vegyeskar
akár főpróbának is
szánhatta a pünkösdi
éneklést, mert a kórusnak a határainkon túl
lesz fellépése a nyáron.
Ezt mondta erről Mohai
Tibor, a vegyeskar vezetője:
– Erdélyből kaptunk
kedves meghívást,
oda utazunk júliusban.
Barótra megyünk, ott
lépünk fel a külhoni
magyarok előtt, ami
mindig mindenkinek
pluszélményt jelent.
Tökéletesen akarunk
előadni mindent művet, minden egyes
hangot. Számunkra
kitűnő főpróba volt
ez, s reméljük, hogy a
pestszentimeriek után
a baróti emberek is a
szívükbe zárnak minket.
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A hit és a
szürkeállomány
jegyében
Ha Isten szeretete, gondoskodása és kegyelme kiárad

Különféle egyházak és gyülekezetek vezetőinek csúcskonferenciáját (Global
Leadership Summit – GLS) tartják október első hétvégéjén a Pestszentimrei Sportkastélyban. A tanácskozás fontosságára jellemző, hogy már június első hetében sajtótájékoztatót tartottak e témában. Az eseményről H. Kovács Juditot, a szervezőbizottság titkárát kérdeztük.

tapasztalatokat osszon meg a vezetőkkel, amelyek
segítik a helyi gyülekezeteket.

Gondoskodás, kegyelem

– Mint e kérdés kiváló ismerője, mit gondol: az egyház és a gyülekezet mikor működik a legjobban?
– Akkor, ha Isten szeretete, gondoskodása, kegyelme kiárad a környezetükre, s akkor, ha a szeretet, az igazságosság, a könyörületesség, a szolgálat
megtapasztalhatóvá válik, mint a reményeink szerint a konferenciánkon is.
– Nevezhetjük ezt a tanácskozás hitvallásának?
– Igen, ezek voltak a fő okok, amiért a nemzetközi vezetői csúcskonferencia létrejött, s ez a célja a
kezdeményezés magyarországi bevezetésének is.

Politikus, orvos, énekes

– Kik felé nyitnak?
– A nemzetközi vezetői csúcskonferencia a gyülekezeti vezetők, továbbá az üzleti, a közszolgálati,
az oktatási és a civil szférában dolgozó vezetők felé
fordul, bennük keresi a partnerséget.
– Így minden bizonnyal rangos nevek és kiművelt fők tartanak majd előadásokat októberben Budapesten…
– A szürkeállomány tökéletes lesz. Hadd említsek meg csupán egy-két nevet. Vendégünk lesz
Colin Powell, az Egyesült Államok volt külügyminisztere, aztán a U2 énekese, zeneszerzője, Bono,
és hogy hazai kiválóságot is említsek, megtiszteli
a konferenciát dr. Velkey György kórházigazgató, a
Magyar Kórházszövetség elnöke is.

Összefogva

A U2 énekese, zeneszerzője Bono is eljön Pestszentimrére
– Miért jött létre a GLS Nemzetközi Vezetői Csúcskonferencia.
– A szervezők állítják, hogy az egyház és a
gyülekezet életképessége miatt fontos kérdés a
vezetés minősége, céltudatossága. Egy gyülekezet
hatékonysága attól függ, hogy követi-e az Istentől

kapott elhívását, de természetesen azon is múlik,
milyen a vezetők jelleme és vezetői készsége. Az
egyházak, a gyülekezetek hatása akkor érezhető,
ha Krisztus-központú vezetők járnak elöl, s jól
vezetett helyi szervezeteket hoznak létre. A konferencia célja az, hogy felekezettől függetlenül olyan

– Erre csak azt lehet mondani, hogy nem rossz névsor… Feltehetően a rendezésnek is meg fogják adni
a rangját.
– Igyekszünk. A fővédnök az Aliansz, vagyis a
Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa lesz. A legnagyobb
támogatók és a főszervezők pedig a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus
Egyház és a Magyar Pünkösdi Egyház. Természetesen rajtuk kívül sokan mások is hozzájárulnak a
budapesti konferencia sikeréhez.
Colin Powell, dr. Velkey György és az
énekes Bono is elmondja a gondolatait
a konferencián.


Kossuth téri
úrvacsora
A pestszentlőrinci, Kossuth téri reformátusoknak is ünnep volt június
8-a. Pünkösdöt ünnepelni gyűlt egybe a közösség. Dr. Sándor Balázs
nagytiszteletű úr igehirdetését a
Szentlélek kitöltetéséről a gyülekezet kórusa tette még emelkedettebbé.
Ezzel még nem volt vége az istentiszteletnek,
mert három lelkipásztorral – Sándor Balázs
mellett Szászfai Anitával és Sándor Gabriellával – a konfirmandusok is bevonultak a virágokkal feldíszített templomba. Az igehirdetés után a vezető lelkész az úrasztalához
szólította a kilenc konfirmandust: Bodzás
Évát, Fejes Fruzsinát, Geréb Boglárkát, Kenéz Lindát, Kéri-Nagy Petrát, Kincses Tamarát, Pécs Júliát, Szászfai Diánát és Székely
Tamást.
A konfirmáció vizsgával kezdődött. A fiatalok a Heidelbergi Káté kérdéseire mondták
el a válaszokat, majd a gyülekezet közössége előtt bizonyságot tettek a hitükről. Miután elkötelezték magukat Krisztus követése
mellett, felhatalmazást nyertek az úrvacsora
vételére és a nagykorú egyháztagságra. Ezt
követően a lelkipásztor egyenként megáldotta az ifjú egyháztagokat. A gyülekezet
ünnepi közösségét a három lelkipásztor vezette közös úrvacsorázás fejezte ki, amikor
a konfirmáltak a szüleikkel együtt úrvacsorázhattak.
Az ifjak már el is kezdték küldetésük
megélését: májusban a Szeretethíd – önkéntes nap országos megnyitóján szerepeltek
egy pantomimjelenettel.
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Augusztus végéig várja a gyerekeket az önkormányzat napközis tábora

Programok
Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 30-tól július 4-ig: Apró
kezek – napközis tábor. Délelőtt:
fonalcsodák – a kézimunka
rejtelmei (kötés, horgolás) Klotz
Judittal. Délután: kézműves foglalkozások (batikolás, gyöngyfűzés, kavicsfestés, dekupázs) és
szabadidős játékok. Részvételi
díj: 15 000 Ft.
Július 7-től 11-ig: Tánctábor
napközis jelleggel. Zenés és táncos foglalkozások a New Dance
World Tánciskola oktatóinak
vezetésével. Részvételi díj: 26
500 Ft.
Július 14-től 19-ig: Őrségi hagyományőrző tábor az
önkormányzat támogatásával
Szaknyéron. Ízelítő a programokból: néptánc és népi
gyermekjátékok, kézműves
foglalkozások, kirándulás az
Őrségi Nemzeti Parkban, fürdés
a Vadása-tóban, sportolási
lehetőségek. Részvételi díj: 27
000 Ft.
Tanfolyamaink a nyári időszakban szünetelnek.
A művelődési ház nyitvatartási
idejében az itt található Ticket
Expressz-jegyirodában jegyek
válthatók koncertekre, kiállításokra és színházi előadásokra.
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejövetelekre előzetes
egyeztetés alapján.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
9 órától 19 óráig, hétvégén a
rendezvényekhez igazodva.
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.

Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges
pályán folyamatosan lehet
sízést, snowboardozást tanulni.
Egyéni és csoportos oktatás 3
éves kortól kezdve az emberi
élettartam és a vállalkozó kedv
határáig. A csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk
össze. Beiratkozás szerdánként
16–19 óráig, szombatonként 10–13 óráig. A pályán
szakképzett oktatók, különleges
minőségű mesterséges burkolat,
két sífelvonó, egy mozgójárdafelvonó és esti világítás segíti a
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskolabokaykert.hu.
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 2. 17 óra: KézműveSzerda
– képzeletbeli utazás a magyar
középkorba. Téma: A honfoglalás.
Július 9. 17 óra: KézműveSzerda

– képzeletbeli utazás a magyar
középkorba. Téma: Szent István
király kora.
Július 16. 17 óra:
KézműveSzerda – képzeletbeli
utazás a magyar középkorba.
Téma: A lovagok kora.
Július 23. 17 óra:
KézműveSzerda – képzeletbeli
utazás a magyar középkorba. Téma: Középkori vásári
portékák.
Júliusban minden kedden 10
órától társasjátékklub működik a
könyvtárban. Sokféle társasjáték
– például Rumini, A küldetés,
Labirintus, Tabu, Aranyásók,
Nincs kegyelem, Honfoglaló
– kipróbálható és játszható. A
klubba a beiratkozott olvasóinkat
várjuk.
A Galéria 18 kiállítóteremben
Huller Ágoston képzőművész
tárlata látható augusztus
1-jéig, a könyvtár nyitvatartási
idejében.
62 éven felüli olvasóink ingyen
internetezhetnek a könyvtárban!
Könyvtárunk nyári nyitva tartása
a következőképpen alakul:
hétfőn, szerdán és csütörtökön
13–19 óra között, kedden és
pénteken 9 és 14 óra között
várjuk kedves olvasóinkat.
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Június 27. 17 óra: Könyvajánlók
klubja
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Könyvtárunk június 30. és július
27. között zárva tart!
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 26. 19 óra: Pá, kis
aranyom – népszerű slágerek és
operettbetétek a Kulissza Készségfejlesztő Alkotóműhely és az
Ikrek Stúdió közös produkciójában. Sztárvendég: Tarány Tamás
(X-Faktor) és Tóth András.
Június 28. 16 óra: az Ikrek
Stúdió évadzáró gálaműsora
Június 29. 17 óra: az Otthon
Theatrum évadzáró gálaműsora
Július 5. 15 óra: Mulassunk
együtt – a Marsai Dalkör ös�szejövetele
Július 6. 8.30: Ingyenes jóga
Július 6. 10 óra: Ingyenes önvédelmi oktatás felnőtteknek
Július 6. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Július 7-től 11-ig: II. Művészet a természetben – nyári
tábor a Hortobágyon. Tervezett
programok: Madármegfigyelés, fotózás, képzőművészet,
kézművesség, hangszerkészítés,

néptánc, versmondás, előadóművészet. Érdeklődés: Ravasz
Balázs, 06-70-512-0081.
Július 7-től 11-ig: Artista-tanoda
naponta 10–12 óráig. Az érdeklődők és a tehetséges gyermekek megtanulhatnak tányért
forgatni, hulahoppkarikázni,
trambulinozni, zsonglőrködni, és
különböző bűvészmutatványokat
sajátíthatnak el. A tanodát a
Dittmár artistacsalád vezeti.
Július 9. 18.45: Zumba Nikivel
Július 12. 10–14 óra: Véradás a
Vöröskereszt szervezésében
Július 13. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Július 14-től 18-ig: Sminktábor.
Egészséges és szép bőr, avagy
hogyan és mikor sminkeljünk?
Sminkfoglalkozásokon sajátíthatók el a különböző fogások a
bőrápolástól a professzionális
make-up elkészítéséig, egyénre
szabottan is, például állásinterjúhoz, randevúhoz vagy esti
szórakozáshoz. Vezeti: CsászárBíró Lilla.
Július 16. 18.45: Zumba Nikivel
Július 19. 15 óra: Az anyósom
olyan ám… – a Fráter Lóránd
Nótakör zenés-táncos műsora.
Művészeti vezető, rendező:
Fényes György.
Július 19. 15 óra: Tere-fere klub
Július 20. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól
ingyenes jogi tanácsadás a Kondor Béla Közösségi Házban.
Tomory Lajos
Pedagógiai és
Helytörténeti
Gyűjtemény

kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és
14 óra között.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

Szünidő
helyben
Egész nyárra kínál programokat a kerületi diákoknak a
szünidő tartalmas eltöltéséhez a Bókay-kerti napközis
tábor június 23. és augusztus 22. között.

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyeztetéssel.
Vizek és kövek – különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből. A részletekről
honlapunkon (muzeum18ker.hu)
tájékozódhatnak.
A Tomory-teremben az Ady Endre Általános Iskola történelem
szakkörének munkái láthatók
Időutazás a középkori Magyarországra – Múltunk emlékei
címmel.
Település- és oktatástörténeti
állandó kiállítás: 200 év emlékei
– Pillanatképek PestszentlőrincPestszentimre 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.
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: 290-1585, 06-20-3169885
muzeum18ker.hu
gyujtemeny@pihgy.hu,
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítás: Pusztától a
parkvárosig. A XVIII. kerület
története.
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés alapján. Kerületi iskolai
csoportoknak különféle ingyenes
múzeumpedagógiai programok,
foglalkozások a kiállítótermekben, előzetes egyeztetéssel a
PIHGY telefonszámán. A kínálat
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez interaktív képes térképalkalmazást
készítettünk, amelyen a hírességekhez kapcsolódó elnevezéseket, épületeket, szobrokat talál
az érdeklődő. Az alkalmazás a
honlapunkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a
Facebookon! Folyamatosan
értesülhet a programjainkról,
rendszeresen megosztunk
képeket, videókat, helytörténeti
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Június 26. 17 óra: Kreatív
kézműves foglalkozás felnőtteknek. Részvételi díj: 200 Ft
+ a felhasznált anyag.
Június 30-tól július 4-ig:
Gyermek néptánc mindennap
16.45-től. Vezeti: Kováts Judit
néptánc-pedagógus. Részvételi
díj: 2500 Ft/fő/hét.
Tanfolyamaink, valamint
a Baba-dúdoló és a Maszat-kuckó foglalkozások
június végétől szünetelnek.
Továbbra is zajlanak azonban
a hip-hop tánc, az aikidoés a zumbafoglalkozások,
valamint a kézimunka-szakkör,
amelyekre folyamatosan lehet
jelentkezni az elérhetőségeinken.
A nyári időszakban bekövetkező
esetleges programváltozásokról
részletes felvilágosítást adunk a
PIK Ház elérhetőségein.

Június 26-án, csütörtökön
18 órakor jó hangulatú
operettestet rendeznek a
Kondor Béla Közösségi
Házban „Pá, kis aranyom”
címmel. A két felvonásos
műsorban az Ikrek Stúdió és a Kulissza Készségfejlesztő Alkotóműhely
növendékei népszerű slágereket és közismert operett-betétdalokat adnak
elő. Fellép az X-Faktorból
megismert Tarány Tamás,
valamint Tóth András,
akit az egyik népszerű
napi sorozatból mint pincérfiút ismerhet a közönség. Jegyfoglalás, elővétel
és további információ a
Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor Béla
sétány 8. Telefon: 2916564).
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Múzeumsarok
kiállítóterem

Kondor Béla sétány 10.

Operettest a Kondorban

Programajánló

Polgárok Háza
Üllői út 517.

Nyitva tartás: szerdán 9–14 óra
között.

Megint
lesz
kertmozi
Negyedik alkalommal szervez ingyenes
nyári szabadtéri filmvetítéseket a Bókaykertben a Madách Filmklub. Kardos Gábor, a filmklub vezetője és barátai küldetésüknek tekintik, hogy újra meghonosítsák
a kerületben a hagyományos közösségi
mozizás élményét, felidézzék a kertmozik
hangulatát. A vetítéseket négy héten át vasárnaponként 20.30 órai kezdettel tartják.
Július 19-én az Egy csodálatos elme című
Oscar-díjas filmre, július 26-án a Túl az
Óperencián című romantikus filmeposzra várják a közönséget. Augusztus 2-án
Morgan Freeman főszereplésével a Monte
Wildhorn csodálatos nyara című filmet
tűzik műsorra, 9-én pedig a jelentős mértékben magyar kötődésű A bagdadi tolvaj
című örökbecsű kalandfilmet.

− A legszebb nyári tábori környezetnek számít Budapesten a Bókaykert – vallja Kuba Gábor, az Eötvös iskola igazgatója, aki ezen a
nyáron már huszonhatodszor a kerületi napközis tábor főszervezője és vezetője. − Korábban minden év egy kicsit más volt, mára viszont kialakult a tábor állandó struktúrája. A turnusok két részből
állnak: létezik a tábor alapkínálata, amely már önmagában is elég
arra, hogy a gyerekek izgalmasan, tartalmasan töltsék a szünidőt,
ugyanakkor a szülő a gyerek érdeklődése szerint kérheti a felvételt
egy-egy szakrajba is, amely további speciális ismereteket, programokat kínál.
Kuba Gábor pedagógusként és régi táborozóként rengeteg tapasztalat birtokában gyűjtötte össze azokat a kollégákat, akikkel az
évek folyamán sikerre vitte a napközis tábort. Hogy miért érdemes
e tábor mellett dönteni, arról így vall:
− A szülő jó helyen tudhatja a gyereket, a gyerek pedig kellemes
légkörben, tartalmasan töltheti a szünidőt vagy annak egy részét.
A napközis tábor ebben az évben június 23-án indult, a hagyományoknak megfelelően egyhetes turnusokkal. Az utolsó, kilencedik turnus augusztus 22-én zár, a családok tehát szinte az iskolakezdés pillanatáig választhatják bármelyik időszakot vagy akár
mindegyiket.
Egy-egy turnusra mindig az előző héten (lehetőleg szerdán) lehet befizetni, s a háromszori étkezés és az alapprogramok napidíja
mindössze 436 forint. Ez az összeg megegyezik azzal, amit a szülők
a tanév folyamán fizetnek a napközis ellátásért. A kedvezmények
éppúgy érvényesíthetők, mint év közben.
Az általában húszfős rajok közösségi, sport- és kézműves foglalkozásokon vesznek részt a tábor területén. Előadók is felkeresik
a Bókay-kertet, emellett a gyerekek táboron kívüli eseményeken is
részt vesznek. Ilyen például a repülőtérnek, a meteorológiai intézetnek vagy a vízművek telepének meglátogatása, különleges játszóhelyek felkeresése, a hajókirándulás, a cirkuszlátogatás. Rendszeresen
szerveznek buszos utakat Esztergomba, Székesfehérvárra, a Velencei-tóhoz, a jászberényi állatkertbe. Az útiköltség pluszkiadást jelent, de az élmény mindenképpen megéri.
A szakrajok átlagosan heti 3000 forintos díj fejében kínálnak
pluszprogramokat a táborozóknak. Ezeket kerületi klubok, oktatók,
vezetők szervezik, akik szakértői az adott területnek. A jelentkezők
a zumba-, a harcművészeti, az atlétikai, a kézműves, a tenisz-, a
röplabda-, a futball-, a sportlövészeti, az akrobatikus rock and roll,
a gitár-, a baranta-, a túra- és sok más raj közül választhatnak.
Ê Kerékgyártó György

tizenketedszer
Gyergyóremete
A NATIK Alapítvány július 11–15. között ismét megszervezi hagyományos autóbuszos kirándulását a Gyergyóremetei Falunapokra.
Az utazás programjában a falunapi rendezvényen való részvétel
mellett Székelyföld számos természeti szépségének és történelmi
emlékhelyének felkeresése is szerepel. Ellátogatunk többek között
Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredára, a szovátai Sissi-kastélyba,
iszunk a messze földön híres borszéki borvizekből, végigsétálunk
a Békás-szoroson, utána megpihenünk a Gyilkos-tó partján, lemerészkedünk a parajdi sóbányába, fejet hajtunk a madéfalvi áldozatok emlékműve előtt, és megtekintjük Gyergyószárhegyen a Lázárkastélyt.
Elszállásolás 2, igény szerint 3 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban. Az ellátás félpanziós lesz, amely az első nap vacsorájától az
ötödik nap reggelijéig érvényes. A részvételi díj 60 000 Ft/fő, amely
magában foglalja a szállás, az étkezés és a különbuszos utazás teljes költségét. A fakultatív programok belépődíjai külön fizetendők,
ezek költsége együttesen kb. 2700 Ft/fő.
Az utazásra jelentkezni Mogyorósiné Pécsi Ildikónál lehet
a 295-0666 vagy a 06-20-524-3043 telefonszámon.
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sport

Megjárták a poklot és a mennyet is a most befejeződött bajnokságban

Pályaavató,
nemzetközi
versennyel
Új sportág foglal hont július 5-én a Thököly úti sporttelepen. Baseball-pályát avatnak, s ezzel a nálunk is
egyre népszerűbb játék is „nagykorúvá” válhat a kerületben. Piros Szabolcsot, a „Reds” Pirosak Baseball
SE alelnökét és vezetőedzőjét kérdeztük.
– Kinek jutott az eszébe, hogy éppen baseball-egyesületet alakítsanak?
– Három éve fogalmazódott meg bennem, húszévnyi baseballos múlt után, hogy megtanítsam ezt a sportágat a gyermekeimnek, az ismerőseimnek. Eleinte egy-egy szentendrei és óbudai
csapathoz csatlakoztunk. A gyerekek dicsekedtek a barátaiknak,
hogy milyen sportágat játszanak a szüleikkel. Erre aztán egyre
több gyerek kezdett érdeklődni, így hétvégenként rögtönzött baseball-meccseket rendeztünk. A növekvő létszám miatt döntöttünk úgy feleségemmel, Nagy Krisztinával, hogy megpróbáljuk
egyesület keretein belül folytatni. Mivel Pestszentimrén élünk,
adott volt, hogy a kerületen belül keressünk edzéshelyszínt.
– Kérem, mutassa be röviden a kerület új sportágát…
– A baseball alapvetően grundjáték, mint a futball. Sokan
amerikai sportként kezelik, holott a középkori Európa métajátéka volt az elődje. A Pál utcai fiúk is „kapós métát” játszottak…
Egyszerre két csapat játszik egymás ellen, mindegyik 9 főből áll.
Egy meccsben 9 játékos védekezik a másik csapat 9 egymást követő ütője ellen. Az nyer, amelyik a végén a legtöbb úgynevezett
hazaérkezést tudhatja magáénak.
– Hogyan került a Thököly útra a baseball-pálya, s hol van
pontosan?
– Több hónapnyi szabadterület-keresése után találtunk egymásra a területet bérlő kft-vel. Így kezdtük el az idén márciusban
a pálya megépítését, teljesen önerőből. A pályánk a SZAC műfüves pályája mellett található a Thököly út 4. szám alatt.
– Július első hétvégéje a sportág jegyében telik majd el. Mi lesz
a program, kik lesznek a részt vevő csapatok, s kik az esemény
vendégei?
– A pályaavatás 5-én lesz, amelyen a gyerekeké lesz a főszerep,
mivel értük alakult az egyesület. A megnyitó után négycsapatos nemzetközi tornát rendezünk, amelyre a mi két csapatunk
mellett a magyar U12-es baseball-válogatott és a horvátországi
Varazdin major-csapata kapott meghívást. A mérkőzések után
a csapatok által kiválasztott játékosoknak egy derbivel zárjuk a
napot. Másnap, 6-án a Duna-kupát rendezzük meg, amelyen az
osztrák, a szlovák és a magyar felnőtt válogatott mérkőzik meg
egymással. Ezt követően, délben tartjuk a hivatalos pályaavatót,
amelyen a meghívott országok prominens baseball-személyiségei
képviseltetik magukat.
– A véleménye szerint lehet-e tömegesíteni a sportágat hazánkban?
– Kortól és nemtől függetlenül bárki játszhatja ezt. Példa erre
a mi egyesületünk, ahol a gyerekek mellett az idén egy szülőkből,
barátokból álló NB III-as csapat is elindult a magyar bajnokságban. Emiatt gondolom, hogy amennyiben ez a sportág nagyobb
hírverést kapna, ugyanolyan népszerű lehetne, mint bármelyik
másik.
Négycsapatos nemzetközi tornát és Duna Kupát is rendeznek  a „Vörösök” a pályaavatón

Legendák
– és a jövő
bajnokai
SZAC-nap volt június 15-én a Thököly úti sporttelepen
fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Ekkor rendezte
meg a lőrinci klub az általa életre hívott A XVIII. kerületi labdarúgás napja elnevezésű eseményt, s ekkor
szervezte meg a klub vezetősége a SZAC-focilegendák
újabb baráti találkozóját is.
Méltán lehet büszke erre a vasárnapra Pintér Béla, az egyesület
elnöke, hiszen jószerével mindenki ott volt a sporttelepen, akinek valaha is köze volt, avagy köze lehet majd a nagy múltú, 107
éves kék-fekete klubhoz.
„Nem lehet nem észrevenni, hogy milyen sokan fociznak a
kerületben. Egyre alakulnak a csapatok, s az iskolákban is egyre
több gyerek és testnevelő választja a diákoknak ezt a sportágat.
Az akarat győzelmet szül, és nem véletlen, hogy tegnap a Focisuli-vb-t is a kerületi Gloriett nyerte meg” – mondta az elnök.
A lényeg az, hogy mindenki előtt nyitva állt a műfüves pálya,
srácok és lányok előtt is, hogy a különböző korosztályok villámtornája után egymást kövessék az eredményhirdetések.
Látva őket, óhatatlanul eszembe jutott az olimpia szép jelmondata, miszerint nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos… E
napon valóban minden résztvevő boldog-győztes volt.
„Az volt a célunk, s remélem, el is értük, hogy mindenki élvezze a játékot, mindenki barátságot kössön a lasztival. Azok a
gyerekek voltak ma a vendégeink, akik közül remélhetőleg sokakat láthatunk majd SZAC-szerelésben.”
Volt szaladgálnivalója az elnöknek, mire sátortető alá ültette
az egykori lőrinci bajnokokat, akik nem tudtak, s nem is akartak
kifogyni a nagy történetekből, mielőtt nekiláttak a „varázslatos”
zúzapörkölt evésének, amelyet a SZAC vezetőedzője, Maráczy
János készített – nem zónaadagban.
De még ez az ipari mennyiség is hamarabb elfogyott, mint
ahogy a rég- és a közelmúlt menői kifogytak volna a jóllehet már
százszor hallott, mégis megunhatatlan sztorikból.

Sötét volt az ősze, „feltámadós” a tavasza a SZAC futballistáinak

A négytől
a huszonhatig

Maráczy János vezetőedző tavaszra rendet tett a játékosok fejeiben, és ez az eredményeken is meglátszott
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Megjárták a poklot és a mennyet is
a most befejeződött bajnokságban a
SZAC futballistái. A BLSZ másodosztályában szereplő lőrinci gárda olyan őszt
hagyott maga mögött, amelyikre senki sem
lehet büszke. Játékos sem, edző sem, szakember sem. Aztán a tavasz új szeleket hozott
a Thököly útra, nem csupán magához tért
az együttes, de a tavaszi tabella alapján az
ötödik helyen zárt. Erről a nagy fordulatról is
kérdeztük Maráczy János vezetőedzőt.

nie a tükörbe is, neki kell válaszolnia a társak kérdésére, ha
netán megkérdik: miért?
– Én nem kérdem meg, mert
tudom, nem született még meg
az az edző, aki ne fogná a rossz
szereplést a sérülésekre, még ha
szőrmentén is…
– Nem tudok ellentmondani, mert az őszt szinte egy és
ugyanaz a csapat játszotta végig.
Nem véletlen, hogy tavaszra tizenhárom focista jött hozzájuk,
mert kellett a frissítés, aminek
meg is lett az eredménye.

Rend a fejekben

– Amikor az őszi hónapokban
ráment az ember a BLSZ honlapjára, egy dologban szinte biztos
lehetett: újabb SZAC-vereséggel
szembesül.
– Azok között tényleg lehetett válogatni. Tizenháromszor
jött le vesztesként a csapat a pályáról, volt egy döntetlen, s csak
egyszer „talált” három pontot.
– Nem nehéz feltenni a következő kérdést: miért?
– Szétesett mindenki, „nem
vitték magukkal a fejüket” a pályára. Hibáztam én is, vállalom.
Szinte semmit sem tudtunk
megvalósítani abból, amit akartunk, s ahogy jött az egyik vereség a másik után, úgy szállt el
a maradék önbizalom. Így aztán
mi lettünk a másodosztály pofozógépe, a négy megszerzett pont
nem ígért mást, mint kiesést.
– Ilyen siralmas szereplés után
a legtöbb klubnál már idény közben ajtót mutatnak az edzőnek,
amin nem is lehet felháborodni.
– Ne féljen, akarták többen is,
hogy menjek, de a klub vezetőségének türelme és bizalma nem

fogyott el, nem tettek lapátra, s
a tavasz után elmondható, talán
nem döntöttek rosszul.
– Az ön fejében nem fordult
meg, hogy felálljon?
– Nem, mert a félidőben
jártunk, előttünk volt még tizenöt meccs, bár igaz, a tabellára nézve nem volt olyan, akit
elkapott volna az optimizmus
heve. Azzal tisztában voltam,
hogy bizonyos szerkezeti átalakításokra szükség van, néhány
helyen változtatni kell, értsd, új
játékosok, és ami szintén nem
volt mellékes: erkölcsileg is meg
kellett tisztulni.

Eredményes
frissítés
– Ezt hogyan kell érteni?
– A játékhoz, az egyesülethez
való hozzáállást értem ez alatt.
Mert hiába mondják, hogy a
BLSZ-ben semmi sem kötelező,
hogy ha olyanja van valakinek,
az felállhat, s másnaptól már
nem jár edzésre. Ezt tényleg
megteheti, de neki kell belenéz-

– Nem vehetem el öntől a közlés,
vagy ha úgy tetszik, a büszkélkedés lehetőségét. Mondja el a tavaszukat…
– Ez tényleg öröm. Nyolc
győzelem, két döntetlen és csak
öt vereség. Huszonhat pont,
hatvan százalék fölötti teljesítmény, amivel akár bajnokságot
lehet nyerni.

mintha a Bundesligában lennénk.

Csak rossz
emlék
– Ott azért hajtóerőt jelenthetnek az eurókötegek.
– Mivel a pénz itt nem zavarja meg a fejeket, hogy úgy
mondjam, mindenki saját magának rúgja a lasztit. Ezt is sikerült tudatosítani. Végül ennek
meg a szakmának, a sokfutásos,
sokpasszos, a labdát a ziccerig
kijátszó stílusunknak köszönhetően az ötödikek lettünk, csupán egyetlen ponttal lemaradva
a negyediktől. Az erőnlétünkről
sokat elmond, hogy az utolsó
hat meccset megnyertük.
– Egy-egy rossz szezon bizonyára tönkreteszi az edző életét,
lelkét is, bár az ön esetében ott
volt a „simogató” tavasz. Felkészült az új idény megpróbáltatásaira?

„Az erőnlétünkről sokat
elmond, hogy az utolsó hat
meccset megnyertük.”
– Ha nincs az a mélyszürke
ősz.
– Pontosabban, fekete.
– Mi történt november és
március között?
– Minden. Rendet tettünk
a fejekben, tudatosítottam azt,
amiről már beszéltem: nem kell
focistának lenni BLSZ-szinten
sem, de ha már igen, akkor úgy,

– Fel, bár ez eszembe sem jut.
Gond, baj mindig is volt, mindig
is lesz. Arra kell törekedni, hogy
minél kevesebb maradjon. Mi
pedig már július 15-től, az alapozás első napjától arra fogunk
készülni, hogy a tavalyi ősz
tényleg csak rossz emlék maradjon, de azért olyan is, amelyikből mindenki tanulhatott.

A 18–19. oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Garantált a minőség a világbajnokságra épült sátorban Sport
Sátor, foci, csülök, kolbász, sör – mi kell még?

A régi piactéren is
pattog a vb-laszti

A vb-sátorban nem csupán az aktuális meccset lehet követni, a következő napokra is tervezhetnek a szurkolók
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A brazíliai labdarúgó-világbajnokság
minden meccsnapján kinyit a Piac téren
felépített vb-sátor, hogy ott is élvezhessék a szurkolók azt a sporteseményt, amelyet
ebben az esztendőben a legnagyobb érdeklődés övez.

Tény, hogy egy órával a kezdés
előtt nem volt telt házas a sátor
az egy hónapon át tartó esemény első meccse, a Brazília–
Horvátország-találkozó
előtt
június 12-én, de oda se neki.
Így volt ez két éve is, a lengyel–ukrán közös rendezésű
Európa-bajnokság első összecsapása előtt, hogy aztán a későbbi
napokon minden hely foglalt
legyen. Közönségsiker volt akkor is, miért ne lenne most is
az? – mondta-kérdezte a program egyik szervezője, Baumann
Gizella, a Városgazda Zrt. vezérigazgatójának tanácsadója. –
Azért vagyok biztos ebben, mert
aki bejön ide, aki itt nézi végig a
mérkőzéseket, az csak jót, csak
minőséget kap.

Jobb teli
gyomorral
Joggal célzott a minőségre az
egykori válogatott atléta, mert
amit az óriási LED-kivetítőn
láthatnak a nézők, az garantáltan minőség lesz, egészen július
közepéig, hiszen a földkerekség
legjobb focistái mutatják be a
Hirdetés

tudásukat százmillióknak szerte
a világon. A parádés alakítások
eljutnak az afrikai falvakba és a
dél-amerikai esőerdőbe ugyanúgy, mint az európai nagyvárosok pubjaiba. Így aztán elképzelhetetlen, hogy Lőrinc és Imre
népe kimaradjon az élményből.
A sportminőségen túl nem
szabad, nem lehet elmenni
a kulináris élvezetek mellett
sem, mert bár a foci a főszereplő, mégiscsak jobb teli gyomorral szurkolni a kiválasztott
csapatnak. A finomságokról a
Bókay-kert étterme gondoskodik, amely már az első napon az
asztalra tette a „referenciamunkáját”. Sertéspörköltből, sült
csülökből és sült kolbászból választhatott a nagyérdemű, s meg
is tette. Tegyük hozzá: olyan
méltányos árakon, amelyek láttán rögvest két adagot kért az
éhes ember…

Válogatott
szépségek
Mondtuk, nem volt tömeg az
első meccs előtt a sátorban, ezért
járt még nagyobb kalapemelés a
SZAC-futballistáknak, akik az
edzés után a sátorba jöttek, s ott
nézték végig a nyitóderbit, a házigazda zajos-sikeres bemutatkozását, 3-1-es győzelmét.
A többség érezhetően a zöldsárgáknak, az ötszörös világelsőknek szurkolt, de a „jobb
érzésűek” odaálltak a kicsi, de
egyébként igencsak jó erőkből
álló horvát válogatott mellé.
Hogy mit láttak, azt tudhatjuk, de hogy min élvezhették
végig mindezt, az megér néhány
mondatot.

Egy óriási LED-kivetítőn jut
el a kép a lőrinci sportsátorba,
így mindenki szinte ott érezheti magát Sao Paulóban, még
ha nem is „zsongja” körül az
embert annyi hibátlanul csinos
hölgy, ahányan a falról mosolyognak a világra.
Persze nyugi, fociról van szó,
nem másról…
Amint az várható volt, szombat estére, június 14-re, a hivatalos megnyitásra már csaknem
megtelt a sátor.

Ők csak tudják

Ughy Attila polgármester köszöntőjében elmondta, hogy
más a hangulata annak, ha
barátok társaságában nézik a
meccseket a szurkolók, s bizonyára a feleségek is elnézőbbek,
és megértik: a futball ünnepe
kihagyhatatlan, hiszen csak
négyévenként rendezik meg, s
nem is tart olyan sokáig…

Ezt követően kihirdették az
ugyancsak szombaton megrendezett Focisuli-vb eredményét.
Természetesen ott volt, mint
aznapi szakkommentátor, a két
egykori válogatott futballista,
Kiss László és Pisont István,
akiknek volt kedves szavuk,
irányt mutató mondatuk a 1011 éves fiúkhoz: soha ne adják
fel, mert mindent megér, amikor majd a felnőttek között, netán a válogatottban futhatnak ki
egyszer a pályára.
Ők csak tudják…
A Focisuli-vb végeredménye
U10-es korosztály: 1. Portugália
(Gloriett I.) 2. Anglia
(Kiskunhalas) 3. Olaszország
(Kecskemét), 4. Svájc (Gloriett II.)
U11-es korosztály: 1. Tunézia
(Budatétény) 2. Németország
(Szolnok) 3. Olaszország
(Kecskemét).

Bajnoki glória
a Gloriettnek
Fentebb, a Piac téri vb-sátor megnyitása kapcsán írt cikkünkben olvashatták, hogy az U14-es korosztályban a
Focisuli-vébét a Gloriett I. csapata nyerte meg, míg a negyedik helyen a sportiskola második együttese végzett, tehát jó napot zárhattak a gyerekek, az edzők.
Akkor még csak sejteni lehetett, hogy a sikersorozat folytatódik. A
gloriettesek június 15-én vasárnap hazai környezetben léptek pályára
a Dunaújváros ellen, amellyel szemben az első találkozón, idegenben,
3-3-at értek el. A tét nagy volt, mert a két gárda közül az indulhat szeptembertől a korosztály NB I-es bajnokságában, amelyik jobbnak bizonyul a kétmeccses párharcban.
Nos, a lőrinci sportiskola fiataljai hatalmas küzdelemben 0-0-t értek
el a Fejér megyei csapattal vívott meccsen, ami azt jelentette, hogy idegenben lőtt gólokkal lettek elsők, s a korosztály képviselheti a kerületet
is az első osztályú bajnokságon.
Igaz, mivel az ősszel induló bajnokságban a győztes gárda tagjai
már egy korosztállyal följebb, az U15-ösök között lépnek pályára, az
U13-ból most kinövő sport- és iskolatársakkal tettek jót, hiszen ők
képviselhetik majd a Gloriettet. Boldogak és büszkék voltak a srácok, s
ugyanilyen a szakmai stáb is, a Pisont István, Gombos László, Pannai
László, Hajdú Lajos összeállítású vezérkar.
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Valkuszbravúr
Milánóban
Folignóban és Milánóban versenyzett június közepén a 15 éves lőrinci teniszező, Valkusz Máté.

A budapesti ITF-torna megnyerését követően – és az év
végi iskolai beszámolók után
– Olaszország felé vette az
irányt Máté. Az első állomás
Foligno volt, ahova Gulyás
István szövetségi edző társaságában utazott.
A Lillo Pucci-emlékversenyen 64-es főtábláról indult a
mezőny. A verseny a legmagasabban kvalifikált 1-es kategóriájú volt. A magyar fiú az első
három fordulót könnyen vette,
három olasz legyőzésével már
a 8-ban volt. Itt találkozott
azzal az argentinnal, aki egy
héttel korábban is 1-es kategóriájú tornát nyert. Az első szett
6:2 volt Máté javára, a második
pedig 6:2 az argentinnak. A
mindent eldöntő harmadikban
Máté izomgörcstől szenvedett,
ami 6:6-nál már olyan súlyos
volt, hogy alig tudott futni és
szerválni. Az argentin ki is
használta ezt, s 7:2-re nyerte
a rövidítést. Hatalmas meccs,
hatalmas küzdelem, de végül
Máté búcsúzott Folignótól. Ez
a találkozó azok közé fog tartozni a pályája során, amelyek
végigkísérik, amelyek „beleépülnek”. Nagy, emlékezetes
csata volt…
Következett Milánó, ahol
Mátét már az edzője, Roman
Hajdusik várta. Ez a verseny
a Torneo Avvenire nevet viselte, erős mezőnnyel, s az
év talán legfontosabbika volt
az Európai Tenisz Szövetség
által szervezettek közül. Ott

volt mindenki, aki számít: a
legjobb 16 éven aluliak a világ minden tájáról. Máté 2.
kiemeltként az első körben
6:1, 6:1-gyel melegített be egy
olasz ellen, majd egy újabb
argentin következett, akit 6:1,
6:3-ra vert. Aztán megint egy
olasz, Balzerani jött a 33 fokos
hőségben. Máté őt is legyőzte,
s ezzel a 8 közé jutott.
Úgy tűnik, az elfáradni
nem tudó magyarnak kedvezett a mediterrán hőség, mert
6:3, 6:3 arányban búcsúztatta
a hazai pályán játszó ellenfelét, akárcsak egy nappal később a salakspecialista argentin Carabellit. Ő 6:1, 6:3-ra
maradt alul. Megvolt tehát a
bravúr a milánói tornán, de
kérdés volt, hogy meglesz-e a
végső győzelem is a dél-koreai
Csan Jong Oh ellen.
Sajnos, nem lett meg…
Máté, vezetés után, három
szettben kikapott az ázsiaitól
(6:3, 3:6, 0:6), így ezüstérmes
lett. A finálé után ünnepélyes
eredményhirdetés, himnuszok
következtek – ahogy a nagyoknál.
Nincs mese, Máténak ezt
is meg kell szoknia, ezt is meg
kell tanulnia, hiszen ez is hozzátartozik, ha a legjobbak közé
akar kerülni.
Mindenesetre Milánóban
nagy lépést tett a „nagykorúság” felé, így megnövekedett
önbizalommal utazhat a németországi és az ausztriai versenyekre.

Elment
Grosics Gyula…
Életének 88. évében, hosszas betegeskedés után elhunyt Grosics
Gyula, az Aranycsapat kapusa, aki
a fájón emlékezetes 1954-es világbajnoki ezüstérmét és az örökre feledhetetlen 1960-as olimpiai aranyérmét is magával vitte – ahogy a
család fogalmazott a hűséges férj és
gondos édesapa halálhírének a bejelentésekor – a „Teremtőjéhez”.
Olyan sportember hagyott itt bennünket, akihez hasonló talentumúak bizonyára lesznek, de
olyan alázatos, céltudatos, a sportot, a rá bízott hálót a „vérével” is megvédő kapus lehet, hogy már soha.
Június 13-án, 11 óra 20 perckor úgy ment el a Fekete Párduc, ahogyan élt. Csöndesen, békében, a sorsába belenyugodva, de teljes életet hagyva maga mögött.
Biztos vagyok abban, hogy a szája sarkában az utánozhatatlan, rá jellemző „grosicsos mosollyal” és még az utolsó
lövést is védeni akaró, tétova mozdulattal.
Ez már nem sikerült…
Áldjon meg, vegyen maga mellé téged a Teremtő, Gyula
bácsi!
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Portré

Bartha Regina a világ ifjúságával vitázhat Varsóban

Nem elég a némettudás
Saját meggyőződésével szemben kellett érvelnie

�

képzésen vettünk részt, ugyanis a zsűri a pontozásnál a nyelvi
tudás, az érvek mellett vagy inkább azok előtt nézte a mimikát,
a gesztusokat.
– Külön foglalkoztak a szónoki fogásokkal?
– Drezdában tartottak egy
tréninget a döntősöknek. Nem
betanították a mozdulatokat,
a saját gesztusainkat erősítették meg. Egyébként a zsűritől
többször megkaptam, hogy nem
gesztikuláltam eléggé. Nem úgy,
mint az ellenfelem.

A Vitázik a világ ifjúsága című német
nyelvű nemzetközi
vitavetélkedő országos döntőjének adott
otthont a közelmúltban
az Andrássy egyetem.
A szópárbajban a
budapesti Pőcze Júlia
és a Karinthy Frigyes
Gimnázium harmadikos
diákja, Bartha Regina
érvei bizonyultak a
legjobbnak. Ősszel ők
ketten képviselhetik Magyarországot a varsói
nemzetközi fináléban.

Regina,
a képalkotó

Ditzendy Attila			
– Regina, nem elég, hogy németül kellett vitatkozni, de ha jól
tudom, a témát nem sokkal előtte kaptátok meg.
– Igen, így van, de azért
hagytak elég időt a felkészülésre, a vitatémát két héttel előbb
megtudtuk. A nehézség inkább
az volt, hogy a helyszínen, közvetlenül a vita előtt derült ki,
hogy pro vagy kontra álláspont
képviselői leszünk-e. Mindkét
oldalból készülni kellett, és elvárás, hogy statisztikai adatok
alapján érveljünk.

Megosztó
témáról érveltek
– Akkor a saját meggyőződésed
ez esetben lényegtelen.
– Így van. A végén azért megkérdezték, mi a véleményünk az
adott témáról.
– Ami jelen esetben a hajléktalanság volt…
– Egész pontosan az, hogy el
kell-e törölni a törvényt, amely
szerint a hajléktalanok nem
lakhatnak életvitelszerűen az
utcán.
– Szerinted?
– El kell törölni. Ez egy rossz
törvény, korlátozza a fedélnélküliek jogait.
– Mások jogait az sérti, ha
odapiszkítanak a közterületekre.

Bartha Regina ősszel a varsói nemzetközi fináléban képviselheti Magyarországot
– Igaz, de akkor is látszatmegoldásról van szó.
– A vitán melyik álláspontot
képviselted?
– Hogy maradjon a törvény.
– Milyen érveket hoztál fel
meggyőződésed ellenére?
– Hogy legalább első lépésként történt valami, aminek
köszönhetően, ha már nem tartózkodhatnak az utcán, kénytelenek bemenni valamelyik szálláshelyre, ami végül is nekik jó.
– Most ezt elmondtad egy
mondatban, a vitán nyilván
hosszabban kellett érvelned.
– Huszonnégy percben. Ráadásul a vita egyes részei kötöttek. Bevezető beszédben kell
ismertetni az álláspontunkat,
utána következik a tényleges
vita, a végén pedig kötelező a
rövid záróbeszéd.
– Úgy fogalmaztál: az álláspon-

tunkat, nem az álláspontomat…
– Igen, mert négyen vitáztunk. Ketten az egyik oldalon,
ketten a másikon. Előtte húsz
percünk volt egyeztetni az érvrendszerünket.

Német fejjel
gondolkodni
– Magyarul vagy németül gondolkoztál?
– Valószínűleg németül. Nem
magyarul fogalmaztam meg fejben a mondatokat, és azután
fordítottam le, hanem egyből
németül. A felkészülés alatt rengeteget olvastunk. Olyan cikkeket, amelyek után nem volt gond
a szókincsünkkel.
– Ezek szerint nemcsak magyarul, hanem németül is olvastál a témában.
– Igen, is-is.

– Kíváncsi vagyok: más országokban, hogyan oldották meg a problémát?
– Szlovákiában szintén létezik olyan törvény, mint nálunk.
Ausztriában is bevezették, de
nagyon nagy volt a tiltakozás.
Igazi megoldás sehol sincs.
– Mióta tanulod a nyelvet,
hogy ilyen komoly témákat olvasol, sőt vitázol?
– Négy éve. Itt kezdtem, a Karinthyban. Általánosban angol
tagozatra jártam, de nem nyerte
meg igazán a tetszésemet ez a
nyelv. Másikat akartam tanulni,
és mindenképpen két tannyelvű
suliban. Azért két tannyelvűben, mert szerintem csak ilyen
rendszerben lehet használható
nyelvtudást szerezni.
– Ezek szerint hosszú távú
terveid vannak a némettel?
– Német–történelem szakos
tanár szeretnék lenni.

– Családi hagyomány? Pedagóguscsaládból származol?
– Nem. Saját döntésem. Szerintem sok lehetőség van ebben
a hivatásban. Magamon tapasztaltam, mennyire inspirálnak
a tanáraim, milyen sok mindent elérhet valaki egy jó tanár
segítségével. A versenyre való
felkészülésben a némettanárom
rengeteget segített. Együtt olvastunk cikkeket, s nagyon sok
vitát bonyolítottunk le.

Nem csak
a nyelvtudást
pontozták
– A tanárnak meggyőző, jó előadónak kell lennie. Ezek a tulajdonságok a mostani versenyen
sem elhanyagolhatók…
– Ennek érdekében külön

– Verseny előtt, verseny után mivel foglalkozol?
– Fotózom, és szeretek rajzolni…
– Van is fényképezőgéped,
vagy telefonnal?
– Van. Egy tükköreflexes
Nikon D90-es…
– Az egy félprofi gép!
– Két optikám van hozzá,
egy portréobjektív és egy teleobjektív. Ki is használom, mert
embereket fotózom elsősorban.
– És a rajzolás?
– Ott is portrézom, esetleg
csendéletet rajzolok. Legtöbbször grafittal.
– Továbbtanuláskor mégis
marad a német és a történelem?
– Általánosban jártam külön
rajztanárhoz, meg versenyeken
is indultam. Gondoltam rá,
hogy rajztanár legyek, de maradt a német–töri.
Siker elsőre
A Karinthy gimnázium
idén indult első ízben
a Vitázik a világ
ifjúsága programban.
A jelentkezőknek
először iskolai szinten
kellett megmutatniuk
a tudásukat. A téma
itt így hangzott:
bevezessék-e a
németet első idegen
nyelvként kötelezően
a középiskolai
oktatásba?
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Igazi élmények, igazi értékek
Magyar népi hagyományok nyomában

Felnőtteknek indult néptánctanfolyam a megújult Pestszentimrei Közösségi Házban.
Plugor Judit néptánctanár az élő hagyományőrzést népszerűsíti a kerületben.

Egy szebb
holnapért
– Új tanfolyamként felnőtt
néptáncoktatást indított a PIKben. Mit kell tudniuk az érdeklődőknek?
–
A Pestszentimrei Közösségi Házzal nagyon szoros
kapcsolatot ápol az iskola, így
amikor korábban felmerült a
családi táncház és a népi játszóház ötlete, most pedig a felnőtt
néptánctanfolyam indításának
gondolata, Ódor Katalin, az intézmény igazgatója rögtön támogatta az elképzeléseket. Így
a táncolni vágyó kezdő felnőtteknek minden szerdán este 7
órától tartok tanfolyamot, míg
a családi táncházat havonta egyszer, főként jeles napokhoz igazítva rendezzük meg.

tiszta forrásból

– Mi a célja a néptánctanítással?
– A legnagyobb öröm számomra az, hogy átadhatom a
magyar kulturális örökségben
rejlő értékeket és tudást a fia-

taloknak és most már az idősebbeknek is. A néptánccal
nemcsak ápolhatjuk a saját népi
kultúránkat, hanem erősíthetjük
az emberek magyarságtudatát
is, és valódi közösségeket hozhatunk létre. A cél az, hogy a
tánctanulás és a szereplések örömet szerezzenek a táncosoknak,
hogy együtt tegyenek a közös
fejlődésért, alkalmazkodjanak
egymáshoz, és sikerélményük
legyen a táncban.
Ê Csernai Mariann
Hirdetés

Szeretné, hogy
nyílászárói könnyen
és jól működjenek?

ABLAKSZERVIZ
Modern homlokzati,
fa és műanyag
vasalat
nyílászárók
javítása, karbantartása!

VÁGJA KI, ÉS TEGYE EL!
www.nyilaszaro-javitas.hu



Plugor Judit néptáncpedagógus,
festőművész 22 évvel ezelőtt
érkezett
Sepsiszentgyörgyről
Budapestre, hogy a Magyar
Táncművészeti Főiskolán néptánc-pedagógiát tanuljon. Bár a
néptánccal fiatal felnőtt korában
ismerkedett meg, az élete meghatározó részévé vált, úgy, mint az
a személy – férje Könczei Árpád
zeneszerző, koreográfus –, akitől
annak idején az első tánclépéseket tanulta. Plugor Judit immár
tíz éve tanít néptáncot a Szenczi
Molnár iskolában.
– Hogyan indult a pályafutása
a kerületben?
– A kilencvenes évek végén költöztünk a családommal
Pestszentimrére. Ebben az időben
lett a Pestszentimrei Református
Egyházközség a ma Szenczi Molnár Albert Református Általános
Iskolaként működő intézmény
fenntartója. Ekkor a gyülekezet
lelkésze kért fel arra, hogy oktassak az iskolában néptáncot, amelyet azóta is büszkén tanítok a
diákoknak mind a tanterv részeként, mind szakkör formájában.

