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eMlékliget

AZ 1956-os EMlékbiZottság és a kerületi 
önkormányzat együttműködésének kö-
szönhetően június 2-án a Herrich károly 
téren (a Cséry lajos utcánál) átadták az 
új 1956-os emlékligetet. az ünnepségen 
lomnici zoltán, az emberi Méltóság taná-
csának elnöke és ughy attila polgármester 
is a múlt tanulságaira és a hősök emléké-
nek ápolására hívta fel a figyelmet. 

FejlesZtések

sűrű volt A kéPvisElő-testület programja a 
május 25-i ülésen. az önkormányzat támo-
gatja a megújuló energia hasznosítását a 
felújított közintézményeknél. az energetikai 
korszerűsítések három beruházással folyta-
tódnak. a Bókay árpád iskola, a Micimac-
kó és a Csiga-biga bölcsőde következhet 
most, emellett emeletráépítéssel bővül a 
lurkó-liget óvoda.

havaNNa-üNNeP

gyöNyörű Nyári iDőJárás, hangulatos 
programok, rengeteg virgonc gyerek és a 
hétköznapi gondokat maga mögött hagyó, 
felszabadult szülő élvezte az együttlétet 
a második alkalommal megrendezett 
Havanna-ünnepen. a lakótelep szívében, 
a kondor Béla közösségi Ház környékén 
csak vidám embereket lehetett látni a 
május 25–28. között tartott rendezvényso-
rozaton.

gyerekZsivaj 

kEllEMEs goNDDAl, a bőség zavarával 
küzdött az a szülő, aki május utolsó 
vasárnapján gyermeknapi programokon 
keresett kikapcsolódást a család aprajával 
Pestszentlőrincen vagy Pestszentimrén. kis 
túlzással azt lehet mondani, hogy bármerre 
indultak el, gyermeknapi mulatságba 
csöppentek. a legnagyobbat kétségkívül a 
Bókay-kertben tartották május 28-án.

vasvári-NaP 

A HAgyoMáNyokNAk MEgFElElőEN a 
Vasvári-kopjafánál kezdődött június első 
szombatján az idén hatodik alkalommal 
megrendezett Vasvári-nap. a június 3-i 
rendezvényen színes, látványos progra-
mokkal szórakoztatták az odalátogató 
érdeklődőket, majd az egész napos 
programkavalkád este egy bizonyára soká-
ig emlékezetes edda-koncerttel zárult.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere
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Nyit 
a strand!
az elmúlt napokban 
már ízelítőt kaphattunk 
a hamisítatlan nyári 
időjárásból, és június-
ban várhatóan marad 
a meleg, Medárd nem 
hoz komolyabb lehű-
lést. tehát a június 9-re 
tervezett strandnyitón 
érdemes lesz a vízben 
hűsölni…

a strandot üzemeltető 
Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. munkatársai 
felkészültek a nyitásra. 
Miként az elmúlt évben, 
úgy az idén is a strand-
nyitás napján – június 9-én 
15 órai kezdettel – ren-
dezi meg a Városgazda 
utánpótlás akadémia a 
hangulatos programokkal, 
sportági bemutatókkal 
fűszerezett évzáró össze-
jövetelét.
a nyitónapon ingyenes lesz 
a belépés, a délutáni bulin 
zsíros kenyérrel és almával 
fogadják a vendégeket. az 
akadémia szakosztályainak 
bemutatója a színpadon és 
a medencében is látvá-
nyosnak ígérkezik.
a bemutatók mellett vízi 
játékok és játékos sport-
versenyek színesítik a 
programot, amit a népsze-
rű Moha bácsi kommen-
tárja kísér végig. a nyitástól 
kezdődően a nyár végéig 
az akadémiai sporttábortól 
függően lehetőség lesz a 
strandfocipálya bérlésére 
is. a sporttábori turnusok-
ban pedig a pénteki nap a 
strandolásé lesz. 

Bővebben a 2. oldalon
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„Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki eljött és hozzájárult 
ahhoz, hogy az idei jótékonysági kon-
cert teljes bevételéből a hallássérült gye-
rekek kiszűrésére alkalmas audiométer 

korszerűbb, hatékonyabb és színvonala-
sabb egészségügyi ellátásához” – hang-
súlyozta kerületünk országgyűlési kép-
viselője. Kucsák László kiemelte továbbá 
a kora gyermekkori szűrés fontosságát, 
hiszen a születési rendellenességek, ká-
rosodások annál jobban gyógyíthatók, 
mérsékelhetők, minél korábban kiderül-
nek.
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-
ségügyi Szolgáltató Nonpro� t Köz-
hasznú K� . ügyvezető igazgatója, 
dr. Szebényi Attila az átadási ünnepsé-
gen elmondta: „Az audiométer segít-
ségével a vizsgálat mindössze néhány 
perces, és nem jár kellemetlenséggel a 
gyermekek számára. Az eszköz nagyon 
fontos a gyerekek halláskárosodásának 

felismerésében, hiszen a teljes siketség 
vagy a részleges halláscsökkenés kései 
felismerése kihat a testi és a szellemi fej-
lődésükre, és a későbbiekben a társada-
lomba való beilleszkedésüket is nehezíti.

KÖSZÖNJÜK KUCSÁK 
LÁSZLÓ KÉPVISELŐ 
ÚRNAK A TÁMOGATÁST 
ÉS A SEGÍTSÉGET, 
AMIVEL HOZZÁJÁRULT 
A KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK 
JELENTŐS 
JAVULÁSÁHOZ.”

„KÖSZÖNJÜK KUCSÁK LÁSZLÓ 
KÉPVISELŐ ÚRNAK A TÁMOGATÁST!”

Kucsák László: 
Kiemelt cél 
a kerület 
korszerűbb, 
hatékonyabb és 
színvonalasabb 
egészségügyi 
ellátásának 
biztosítása

� KORÁBBAN MÁR BESZÁ-
MOLTUNK ARRÓL, HOGY 
IDÉN ÖTÖDIK ALKALOM-

MAL ADOTT JÓTÉKONYSÁGI 
KONCERTET KUCSÁK LÁSZLÓ, 
PESTSZENTLŐRINC-PEST-
SZENTIMRE ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE, S AZ EST TELJES 
BEVÉTELÉT A HALLÁSSÉRÜLT 
GYEREKEK KISZŰRÉSÉRE 
ALKALMAS AUDIOMÉTER ÉS 
EGYÉB ORVOSI ESZKÖZÖK 
BESZERZÉSÉRE AJÁNLOTTA 
FEL. AZ ÖSSZEGBŐL A XVIII. 
KERÜLETI VÉDŐNŐI SZOLGÁ-
LATNAK KÉT HALLÁSVIZSGÁ-
LATRA SZOLGÁLÓ MŰSZERT, 
A ZSEBŐK ZOLTÁN SZAKREN-
DELŐ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
OSZTÁLYÁNAK PEDIG EGY 
STERILIZÁLÓESZKÖZT ÉS EGY 
VIZSGÁLÓLÁMPÁT TUDTAK 
BESZEREZNI.

VÁROSKÉP

A JÓTÉKONYSÁGI KONCERTEN BEFOLYT 
ÖSSZEGNEK KÖSZÖNHETŐEN KÖZEL 
EGYMILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN TUDTAK 
ÚJ ORVOSI ESZKÖZÖKET BESZEREZNI.

és egyéb orvosi eszközök beszerzését 
tudjuk támogatni.

 
BÜSZKESSÉGGEL TÖLT EL, 
HOGY EGY OLYAN KERÜLET 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISE-
LŐJE LEHETEK, MELYNEK 
LAKOSAI PÉLDAMUTATÓ 
ÖSSZETARTÁSRÓL ÉS 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL 
TETTEK MÁR KORÁBBAN 
IS TANÚBIZONYSÁGOT.

A rengeteg önzetlen adománynak kö-
szönhetően idén rekordösszegű, 882 ezer 
forintos bevétel jött össze – a jegyeladás-
ból és a vállalkozói támogatásokból –, 
amivel hozzá tudtunk járulni a kerület Folytatás a 3. oldalon
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2 Közélet Dél-Pest egyik legnépszerűbb strandja már csak a vendégekre vár

Puskás AttilA   

Központi elhelyezkedése révén 
a Bókay-kertet ráadásul a ke-
rületben élők nemcsak autóval 
vagy tömegközlekedéssel érhe-
tik el gyorsan, hanem bicikli-
vel vagy akár gyalog is, így a 
medence egy gyors csobbanás-
ra is alkalmas. A fák övezte 
kellemes környezetben pedig 
akár egy egész napot is el lehet 
tölteni.

Buli lesz 
a strandon
Ahogy az elmúlt évben, úgy az 
idén is a strandnyitás napján – 
június 9-én 15 órai kezdettel 
– rendezi meg a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia a han-
gulatos programokkal, sport-
ági bemutatókkal fűszerezett 
évzáró összejövetelét.

A nyitónapon ingyenes lesz 
a belépés, a délutáni bulin zsí-
ros kenyérrel és almával fogad-
ják a vendégeket. Az akadémia 
szakosztályainak bemutatója 

a színpadon és a medencé-
ben is látványosnak ígérkezik. 
Szárazon a küzdősportok és 
a szabadidősport képviselői 
mutatkoznak be kedvcsináló 
szándékkal, a medencében pe-
dig az úszó- és a vízilabdázó 
palánták mutatják meg, hogy 
mit tanultak az elmúlt szezon-
ban. Az egész évben jól tel-
jesítő sportolókat az évzárón 
megajándékozza az akadémia 
vezetősége.

A bemutatók mellett vízi 
játékok és játékos sportverse-
nyek színesítik a programot, 
amit a népszerű Moha bácsi 
kommentárja kísér végig. A 

nyitástól kezdődően a nyár 
végéig az akadémiai sporttá-
bortól függően lehetőség lesz 
a strandfocipálya bérlésére is. 
A sporttábori turnusokban 
pedig a pénteki nap a strando-
lásé lesz. 

Minden 
elkészült
A legnagyobb munkát minden 
évben a téli fagykárok okozta 
javítások jelentik. A medence 
burkolatát megviseli az időjá-
rás, ezen a télen is sok helyen 
feljött, megrepedt a burkolat. 
A strandot üzemeltető Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. munkatársai 100 négyzet-
méternyi felületet újítottak fel a 
medencetérben, a vendégmos-
dót térkővel burkolták, csak-
úgy, mint a kültéri zuhanyzót, 
ahol a régi járdalapokat cserél-
ték fel az igényesebb térkővel. 

A városüzemeltető cég 
szakemberei a kertészeti mun-

kák során elvégezték a strand 
fáinak gallyazását, visszavágá-
sát, és virágágyások telepítet-
tek. Kültéri lámpatesteket cse-
réltek ki, és tisztasági festést 
végeztek az öltözőépületben.

A napozófelület karban-
tartása, a fűnyírás a nyáron 
is folyamatosan zajlik. A me-
dence körül lefektetett mű-
anyag burkolat pedig mintegy 
sárfogóként véd attól, hogy a 
fürdőzők behordják a vízbe a 
földet és a füvet.

Nyitvatartás  
és jegyárak
a Bókay-kerti strand 
az augusztus 31-i 
szezonzárásig hétfőtől 
vasárnapig 9–19 óráig 
tart nyitva. 
a jegyek és a 
szolgáltatások árai 
nem változtak:
– egész napos felnőtt 
belépő: 1000 Ft
– egész napos 
gyermekbelépő: 650 Ft
– egész napos családi 
belépő, amelyet 2 
felnőtt + 2 gyerek vagy 
1 felnőtt + 3 gyerek 
vehet igénybe: 2650 Ft
– dolgozói + 
önkormányzati 
kedvezményes belépő: 
500 Ft
– napozóágy: 500 Ft

� Felújított, hűs vizű medence, árnyas fák, 
kellemes napozóterület, napsütés és a ta-
valyihoz hasonló jegyárak. kell-e ennél több 

ahhoz, hogy idén nyáron is megteljen napról napra 
a Bókay-kert strandja, amely nemcsak az itt élők 
körében kedvelt, hanem más fővárosi kerületekből 
és a környező településekről is sokan felkeresik? 
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a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.
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STrANDNyITáS 
AKADéMIAI 
éVZáróVAl
Rendszeres telt házra számít az üzemeltető

Képviselői fogadóórák

Ughy attila

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

dr. lévai istváN ZoltáN

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istváN

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

galgÓCZy ZoltáN

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZarvas attila sáNdor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BaUer FereNC

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

CsaBaFi rÓBert

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsa jÓZseF lajos

Fidesz–kDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

Fehér gáBor

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

FereNCZ istváN

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

havasi ZoltáN

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

kassai dáNiel

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

kádár tiBor

Fidesz–kDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

kŐrÖs Péter

MsZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

kŐsZegi jáNos

Fidesz–kDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

Makai tiBor

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). Halaszthatatlan 
esetben telefon vagy e-mail.

MérŐ Péter FereNC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Petrovai lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMa Beáta 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth kálMáN

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

a straNdoN kívül is FelkésZültek
nemcsak a strandot készítették fel a szezon nyitására 
a Városgazda munkatársai, hanem a Bókay-kert egyéb 
területeit is terv szerint haladva újítják fel.
Folyamatosan korszerűsítik a park elektromos hálóza-
tát, és az uszoda melletti tavat is felfrissítik. a főbejárat 
melletti tavat már felújították, a gyönyörű, tiszta vízben 
hamarosan nyílni kezdenek a tavirózsák és egyéb vízi 
virágok.

A kerület  
országgyűlési képviselője

kUCsák lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A nyitónapon, június 9-én ingyenes lesz a belépés a strandra
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Folytatás az 1. oldalról 

Hivatalos sajtótájékoztató kere-
tében május 30-án adták át azo-
kat a modern orvosi eszközöket, 
amelyeket a Kucsák László or-
szággyűlési képviselő által tartott 
jótékonysági koncertből befolyt 
összegből tudtak megvásárolni 
a kedvezményezett XVIII. ke-
rületi intézményeknek. A saj-
tótájékoztatón az országgyűlési 
képviselő és dr. Szebényi Attila, 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Non-
pro�t Közhasznú K�. ügyvezető 
igazgatója mellett jelen voltak 
a Zsebők Zoltán Szakrendelő 
Fül-orr-gégészeti osztályának 
orvosai és a XVIII. kerületi Vé-
dőnői Szolgálat dolgozói is.
Mint minden évben, Kucsák 
László idén is megrendezte jó-
tékonysági koncertjét – megtart-
va jó szokását –, s a legutóbbi  

rendezvényén befolyt összeget a 
kerület korszerűbb, hatékonyabb 
és színvonalasabb egészségügyi 
ellátásának elősegítésére ajánlot-
ta fel. Az összeg révén a kerület 
két, a hallássérült gyerekek ki-
szűrésére alkalmas audiométer-
rel, egy sterilizálóeszközzel és egy 
vizsgálólámpával gyarapodha-
tott. „A fül-orr-gégészetnek nagy  
a betegforgalma, így naponta sok 
beteget kell ellátniuk az osztá-
lyon.

ÍGY HATALMAS 
SEGÍTSÉG EZ 
A STERILIZÁLÓ-
BERENDEZÉS, AMELY 
BIZTOSÍTJA A GYORS 
ÉS A HIGIÉNIAI 
KÖVETELMÉNYEKNEK 
MEGFELELŐ BETEGEL-
LÁTÁST” – TÁJÉKOZ-
TATOTT DR. SZEBÉNYI 
ATTILA. 

KÖZEL EGYMILLIÓ 
FORINT ÉRTÉKBEN 
ADTAK ÁT ORVOSI 
ESZKÖZÖKET!

Kérjük, amennyiben felmerül önben, hogy a 
gyermekének esetleg halláskárosodása vagy 
halláscsökkenése van, mihamarabb forduljon 
szakorvoshoz. Ne feledje, hogy a probléma korai 
felismerése és kezelése nagymértékben hozzájá-
rulhat gyereke egészséges fejlődéséhez! 

KERÜLETI KISOKOS
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
1184 Dolgozó u. 12.
Tel.: 290-4992
E-mail: vedonok.dolgozo@18euszolg.hu

1182 Üllői út 761.
Tel.: 292-4584
E-mail: vedonok.beketer@18euszolg.hu

1183 Attila u. 9.
Tel.: 297-0364
E-mail: vedonok.attila@18euszolg.hu

1181 Kondor Béla sétány 13/B
Tel.: 294-4542
E-mail: vedonok.kondor@18euszolg.hu

1188 Póth Irén u. 80.
Tel.: 295-1445
E-mail: vedonok.poth@18euszolg.hu

 
FÜL-ORR-GÉGÉSZET

Zsebők Zoltán Szakrendelő
(1183 �ököly út 3. V. emelet)

A fül-orr-gégészeti szakrendelés nem beutalóköteles, 
és előjegyzésre is mód van. 
Szakrendelés telefonszáma: 297-1210/138, 158 m.
Az audiológiai rendelés beutalóköteles!
Szakrendelés telefonszáma: 297-1210/128 m.
Itt hétfőn és szerdán délután, kedden, csütörtökön  
és pénteken délelőtt van rendelés. 

A felajánlásból két a hallássérült gyerekek 
kiszűrésére alkalmas audiométert vásároltak a 
kerületi védőnői szolgálat részére. 

A területi védőnők az új eszközökkel korszerűbb  
diagnosztizáló tevékenységet végezhetnek.

Korszerű készülékeket adott át ünnepélyes 
keretek között Kucsák László a XVIII. kerület 

országgyűlési képviselője. 

A jótékonységi koncert bevételéből a fül-orr-gégészeti osztálynak egy 
sterilizálóeszközt és egy vizsgálólámpát szereztek be.

Az osztályon dolgozó orvosok 
elmondták, hogy nagyon örültek 
a felajánlott támogatásnak, an-
nak azonban még jobban, hogy 
annak nagy részét az osztályuk 
kapja.  
A Zsebők Zoltán Szakrendelő-
ben megtartott sajtótájékoztató 
után a Kondor Béla sétányon ta-
lálható XVIII. kerületi Védőnői 
Szolgálatnál átadták a hallássé-
rült gyermekek kiszűrését szol-
gáló eszközöket. Kucsák László 
ezt megelőzően megköszönte 
a védőnők áldozatos és nélkü-
lözhetetlen munkáját, amelyet a 
kerületben élőkért nap mint nap 
végeznek. 

„EZÚTON IS HÁLÁSAN 
KÖSZÖNÖM 
VÉDŐNŐINK 
ÁLDOZATOS ÉS 
FELELŐSSÉGTELJES 
MUNKÁJÁT, AMELYET 
A KISMAMÁK 
BABAVÁRÁSAKOR, 
MAJD KÉSŐBB 
A CSECSEMŐK ÉS 
A KISGYERMEKEK 
FEJLŐDÉSÉÉRT 
VÉGEZNEK” – 
MONDTA AZ ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ.

Ezt követően átadták a beren-
dezéseket. „Ezek nagyban meg-

könnyítik a védőnők helyzetét, 
hiszen a kerületi védőnői szolgá-
lat eddig csak egy ilyen berende-
zéssel rendelkezett” – tudtuk meg 
Mészáros Zoltánné területi védő-
nőtől. Azt is elmondta lapunknak, 
hogy „a támogatásnak köszönhe-
tően hamar kiszűrhetők a hallás-
sérült gyermekek, így időben meg 
tudjuk tenni a szükséges lépéseket „

„
TÖBB FEJLESZTÉS 
ÉS BERUHÁZÁS 
VÁRHATÓ A KERÜLETI 
EGÉSZSÉGÜGYBEN.

 

a gyógyulás érdekében. A hallás-
csökkenés súlyos betegség, nagy 
hátrányt jelent egy kisgyermek 
számára, hiszen a hallásnak hatal-
mas szerepe van a beszédértésben 
és a beszédfejlődésben, így a korai 
felismerése kiemelt fontosságú. 
Az eszközök hároméves kortól 
teszik lehetővé a hallássérült gyer-
mekek kiszűrését.”
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4 Az 1956-os hősök tiszteletére emlékligetet avattakKözélet

Tisztelet 
a hősöknek
az első és a második világháborúban el-
esett pestszentimrei katonák mellett a 
polgári áldozatokról is megemlékezett a 
hősök napja alkalmából a dr. széky end-
re Pestszentimre történeti társaság má-
jus 28-án a Xviii. kerületi hősök terén.

A Széky társaság elnöke, Pándy Tamás ünnepi 
beszédében felidézte, hogy az egykori magyar 
kormány az első világháborúban elesett kato-
náknak kívánt emléket állítani azzal az 1924-
ben hatályba lépett törvénnyel, amiben május 
utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékün-
nepévé nyilvánította. Számos településen az 
1920-as években elkészültek az emlékművek, 
a második világháborút követően azonban a 
vesztes országok a jaltai egyezmény értelmében 
nem állíthattak emléket az elesett katonáknak. 
Ma már mindkét világháború hősi halottjaira 
emlékezünk ezen a napon.

– Pestszentimrén két emlékmű, egy első és 
egy második világháborús is található a Hősök 
terén. Az első világháborúban elesett imrei ka-
tonák neve csak itt olvasható, lévén hogy a tá-
voli harcmezőkön, tömegsírokban nyugszanak. 
A második világháború már a polgári lakossá-
got sem kímélte, ezért ezen az emlékkövön a 
helyi civil áldozatok neve is szerepel – mondta 
el Pándy Tamás.

A második világháborús emlékműnél a 
Széky társaság nevében Pándy Tamás mellett 
Németh Tiborné és Menczigerné Rostás Ág-
nes helyezett el koszorút. A XVIII. kerületi 
önkormányzat és a Pestszentimrei Városré-
szi Önkormányzat képviseletében Bauer Fe-
renc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület nevében 
Somogyiné Németh Éva és Monostori Attila, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház részéről Ódor 
Katalin intézményvezető koszorúzott, s a 
pestszentimrei óvodák képviselői is elhelyezték 
a megemlékezés virágait.

Ê P. A.

A választók 
bizalmáért
a kelet-magyarországi választók bizal-
mát kell visszaszereznie a Magyar szo-
cialista Pártnak ahhoz, hogy sikeresen, 
győzelmi esélyekkel vegyen részt a 2018-
as országgyűlési választásokon. 

Ezt hangsúlyozta Harangozó Tamás parlamenti 
képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és ren-
dészeti Bizottságának szocialista alelnöke a Bal 
18 Közéleti Kávézó vendégeként.

Harangozó Tamás emlékeztetett arra, hogy 
2010-ben a szocialista párt szavazói közül na-
gyon sokan átmentek a Jobbikhoz, mert elége-
detlenek voltak az MSZP 2006 és 2010 közötti 
kormányzati tevékenységével.

– Ezek az emberek nem lettek jobbikosok, 
csak mivel a jobboldali párt ígéretei hasonlóak 
voltak, mint a baloldalé, rájuk szavaztak. látni 
kell, hogy az MSZP akkor szerepelt jól a válasz-
tásokon, ha Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyé-
ben maga mögött tudhatta a szavazók bizalmát. 
Ezt a bizalmat kell visszaszerezni – mondta a 
szocialista politikus.

A rendezvény házigazdájaként  Kunhalmi 
Ágnes országgyűlési képviselő többek között 
arról beszélt, hogy is veszített népszerűségéből 
a Fidesz. 

– Az elvesztett szavazók pótlására a kor-
mánypárt a Jobbiktól tud elhozni támogatókat. 
A Jobbikot ráadásul sújtja a szocialisták prog-
ramja, mert a „Fizessenek a gazdagok” és a „Te-
gyünk igazságot!” célkitűzés négy-öt százalék-
nyi szavazót is elvehet, visszavehet tőlük.

Mindkét politikus egyetértett abban, hogy a 
párt nem térhet, és nem is fog visszatérni a 2010 
előtti időszak politikájához.

– A jövő középosztályára is gondolni kell. 
Elindítani az öngondoskodás valamilyen for-
máját, a gyerekeket pedig 16 éves korukra leg-
alább angolul meg kell tanítani. Tudásban, lehe-
tőségekben és anyagiakban is fel kell készíteni 
az embereket a jövőre, a változó, globalizálódó 
világra – mondta befejezésül Kunhalmi ágnes.

Ê Puskás A.

Az idősek 
biztonságáért
a Xviii. kerületi rendőrkapitányság szer-
vezésében Minyóczki árpád rendőr alez-
redes, megbízott kapitányságvezető fő-
védnökségével nyugdíjas bűnmegelőzési 
napot rendeztek a kondor Béla közössé-
gi házban május 24-én.

A kapitányságvezető jó házigazdához illően a 
moderátori feladatokat is ellátta, és „önzetlen-
ségből” is jól vizsgázott, ugyanis a bűnmegelő-
zési előadás előtt elsőbbséget adott Dömötör Ist-
ván alpolgármesternek és Hodruszky Csabának, 
a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetőjének.

Az alpolgármester A-tól Z-ig bemutatta az 
idősek számára biztosított szociális ellátások 
kerületi rendszerét, méghozzá olyan alaposan, 
hogy a tájékoztatót követően egyetlen kérdés 
sem merült fel a hallgatóságban. 

Hodruszky Csaba a sokszor nehezen emészt-
hető jogi kérdésekről könnyen érthető formá-
ban tájékoztatott. A jogi segítségnyújtás témá-
ját követően egy újabb fontos területre vezette 
a hallgatóságát: az áldozatsegítés rendszeréről 
és rendjéről beszélt. 

A  bűnmegelőzési előadást dr. Baranyi József, 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara tagja tartotta. A magánbizton-
ság felelősségének érdekes, sőt izgalmas témáját 
osztotta meg a hallgatókkal, ismertetve annak 
történeti változásait és az otthonunkra leselke-
dő veszélyek és védelmi lehetőségek példatárát. 
Kiengedte a szellemet a palackból, ugyanis kér-
dések sokaságára kellett válaszolnia, ami által 
igazán interaktívvá vált az előadás.

A nagyszámú érdeklődő az érkezéskor egy-
egy sorszámot kapott, s a rendezvény befe-
jezése előtt kisorsolt négy szerencsés néző a 
BrFK Bűnmegelőzési Osztálya által felkínált 
infrariasztó szettel gazdagabban térhetett haza. 

Ê g. A.

Tanácsadás 
kerületi 
lakosoknak
az építkezésben, illetve felújításban ke-
vésbé jártas helyi lakosok figyelmébe 
ajánljuk a Budapesti kereskedelmi és 
iparkamara (Bkik) Xviii. kerületi tagcso-
portja által szervezett tanácsadó soroza-
tot.

Megkímélheti magát a sok bosszúságtól és idő-
pazarlástól, ha kellő időben kap néhány gyakor-
latias tanácsot!

Tanácsadónk az alábbiakban nyújt segítséget:
– engedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás;
– egy bizonyos munka mennyi ideig tart, mivel 

jár;
– a folyamatban lévő energetikai felújításokkal 

kapcsolatos információk (például kazáncse-
re);

– a munkák várható valós költségeinek felbe-
csülése;

– segítség szakemberek kiválasztásában.

Kérjük, hogy amennyiben igénybe kívánja ven-
ni tanácsadónk segítségét, az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén jelezze szándékát. (A tanács-
adás első időpontja egyeztetés alatt van.)

Tanácsadás helyszíne: a Budapesti Kereskedel-
mi és Iparkamara XVIII–XIX. kerületi Szolgál-
tató Irodája
1181 Budapest, Üllői út 453., földszint
+36-1-290-2350 vagy +36-30-289-3029
18ker@bkik.hu

A tér és az emlékmű június 2-i felavatásán 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 
elnöke megemlékezésében elmondta, hogy 1956-
ot nem csupán a Corvin köz és a belváros egyéb 
ismert harcterei jelentik.

– Pestszentlőrincen is áldozatokkal járó har-
cok folytak, és voltak, akiket halálra ítéltek. Ez a 
park azokra emlékeztet, akik a legszentebbet, az 
életüket is hajlandók voltak feláldozni a magyar 
szabadságért, és mindent megtettek az ország 
függetlenségéért. évtizedeket kellett várni arra, 
hogy ez a szabadság és függetlenség bekövetkez-
zen, s nekünk, utódoknak, szent kötelességünk, 
hogy megismertessük a következő nemzedékek-
kel a történteket, és emlékezzünk arra, hogy mit 
tettek a hőseink, akik bátran védték az országot a 
szovjet csapatok ellen.

A megemlékező beszédet követően Kucsák 
László országgyűlési képviselő, Ughy Attila pol-

gármester és Galgóczy Zoltán alpolgármester 
a nemzeti színű szalag átvágásával felavatta az 
emlékparkot és az 1956-os forradalom kerületi 
hőseinek névsorát megörökítő emléktáblát, majd 
Kucsák lászló és Ughy Attila koszorút helyezett 
el az áldozatok tiszeletére.

A park felavatását az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott em-
lékbizottság támogatta. 

Az 56-os kerületi események feldolgozását, 
ezen belül a tárgyi emlékek felkutatását folyama-
tosan végzik a Tomory lajos Múzeum munka-
társai. Heilauf Zsuzsanna, az intézmény vezetője 
elmondta, hogy rögzítik a személyes visszaem-
lékezéseket, s a pestszentlőrinci, pestszentimrei 
áldozatok hozzátartozóitól, leszármazottaitól is 
szívesen fogadnak bármilyen fényképfelvételt 
vagy egyéb kordokumentumot. 

Ê Puskás A.

– A szerződés következményeként Magyarország 
területének több mint a kétharmadát elveszítette, 
az anyaországban pedig mindössze 7,6 millióan 
maradtak. A következő évtizedekben Erdélyben, 
Kárpátalján, a Felvidéken és a Vajdaságban meg-
számlálhatatlan bánatos, nyomorult és remény-
telen pillanatot kellett megélniük a magyarok-
nak. Az elszakított területeken élő honfitársaink 
ugyanakkor közös emlékezetként adták tovább 
egymásnak a nemzeti összetartozás, a magyar-
ságtudat és a hazaszeretet érzését. Ezzel példát 
mutattak az anyaország számos közéleti és politi-
kai szereplőjének, akik munkájuk középpontjába 
a nemzeti értékek megóvását helyezték. Ennek az 
értékközösségnek is köszönhető, hogy ma már a 
határainkon túl élő magyarok is állampolgársá-
got kapnak, hogy Erdély autonómiájáról nyíltan 
beszélhetünk, és hogy Brüsszelben együtt állhat 
ki a magyar érdekek mellett erdélyi, felvidéki és 
anyaországbeli magyar.

A megemlékezés koszorúzással zárult. Az ön-
kormányzat nevében Ughy Attila, valamint Lé-

vai István Zoltán alpolgármester és Hunyadkürti 
Szilvia, a polgármesteri hivatal közigazgatási és 
hatósági irodájának vezetője helyezett el koszo-
rút a Fadrusz-keresztnél. Ugyancsak koszorúval 
tisztelgett Kucsák László országgyűlési képvi-
selő, a XVIII. kerületi Kormányhivatal nevében 
Hodruszky Csaba és Pilcsák Csaba József, továb-
bá Csürke Károly és Kovács Lajos (a Politikai 
Foglyok Országos Szövetségének XVIII. kerü-
leti szervezete), Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Somlai Róbertné (Fidesz), Somody László és 
Petrovai László (Párbeszéd Magyarországért), 
Makai Tibor és Hartaházi Miklós (Jobbik), Bauer 
Ferenc önkormányzati képviselő (Vasvári Pál 
Polgári Egyesület), Lomnici Zoltán, Sántha Gá-
bor, Schrötter Tibor és Csigás Zoltán (1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége), 
valamint Szarvas Attila alpolgármester (KDNP). 
rajtuk kívül koszorút helyeztek el a kerületi tan-
intézmények, civil szervezetek és egyesületek 
képviselői is.

Ê-puskás-

A bátrakra emlékeztet az új park
az 1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt, illetve a megtorlások során 
kivégzett pestszentlőrinci és pestszentimrei hősöknek állít emléket a herrich károly 
téren létrehozott 1956-os emlékliget. 

A hazaszeretet nem vehető el
a nemzeti összetartozás napja alkalmából a hargita téren álló Fadrusz-keresztnél em-
lékezett meg a Xviii. kerületi önkormányzat a trianoni szerződés aláírásáról. Ughy attila 
polgármester beszédében úgy fogalmazott, hogy a békediktátum 97 éve történt aláírá-
sának pillanatában egy csapásra több mint 23 millió magyar élete változott meg.
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Az oldalt összeállította: kerékgyártó györgy

Pályázat, önkormányzati és központi forrás segíti az oktatási intézmények megújulását önKormányzat

�Három kerületi intéz-
ményhez kapcsolódó 
beruházással folytatja 

tovább az önkormányzat 
az energetikai korszerűsí-
tések sorozatát. a Bókay 
iskola, a Micimackó és 
a Csiga-biga bölcsőde 
kerül most sorra, emellett 
emeletráépítéssel bővül a 
lurkó-liget óvoda.

Sűrű volt a képviselő-testület napirend 
előtti programja a május 25-i ülésen, és 
szomorú hírrel kezdődött. A képvise-
lők Ughy Attila polgármester bejelenté-
sét követően egyperces néma felállással 
emlékeztek meg a közelmúltban el-
hunyt Dimity Antalnéról, a XVIII. ke-
rületi Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökéről és Dobrovszky Attiláról, 
aki korábban a polgármesteri hivatal 
munkatársa volt, legutóbb pedig a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Városüzemeltetési Divíziójánál dolgo-
zott.

idén is lesz 
FüzetCsoMag 
Petrovai lászló felvetésére a szokásosnál 
hamarabb foglalkozott a testület azoknak 
a füzetcsomagoknak az ügyével, amelyeket 
a kerületi általános iskolások tanévkezdés-
kor ajándékba kapnak az önkormányzat-
tól. A PM-es képviselő arra tett javaslatot, 
hogy helyi kereskedőktől rendeljék meg a 
csomagokat, vagy legalább előzetes egyez-
tetés alapján állítsák össze a tartalmukat. 
Ughy Attila polgármester arról tájékozta-
tott, hogy a csomagokat a tankerületi köz-
pontok szakembereivel konzultálva állítják 
össze, és ez idén is így lesz.

Megújuló 
intézMények
Tavaly nyáron döntött a képviselő-
testület arról, hogy az önkormány-
zat vállalja az önrészt a Bókay árpád 
általános Iskola energetikai korsze-
rűsítéséhez. Az elmúlt egy évben a 

kerület sikeresen vett részt KEOP-
pályázaton, sőt már a közbeszerzési 
eljárás is lezajlott. Mostani határo-
zatában a testület jóváhagyta a pro-
jektet, így a munkálatok már május 
végén meg is kezdődhettek. A tervek 
szerint 2018 januárjára újul meg az 
iskola. A beruházás keretében többek 
között hőszigetelik a homlokzatot, a 
padlás- és a pincefödémet, kicserélik 

a külső nyílászárókat, valamint nap-
elemeket telepítenek.

Hasonló a helyzet a Pestszentimrei 
Micimackó Bölcsődével, amelynek 
1975-ben felhúzott épülete mára a 
folyamatos karbantartás ellenére el-
avulttá vált. Itt is szükség van a hom-
lokzat és a pincefödém szigetelésére, 
a lapos tető felújítására, és itt is elhe-
lyeznek napelemeket. Ezek a munká-

latok a tervek szerint már októberre 
befejeződnek.

Más a helyzet az 1970-ben épült 
Pestszentlőrinci Csiga-biga Bölcső-
dével, amelyben az elmúlt negyven 
évben nem hajtottak végre jelentő-
sebb karbantartási munkálatokat, és 
amelynek felújításához nem sikerült 
külső forrást találni. Így az önkor-
mányzat egészében maga fedezi a 

korszerűsítést, amelynek keretében 
szigetelik a homlokzatot és a padlás-
födémet, nyílászárókat cserélnek, s új 
fűtési rendszert alakítanak ki.

Megújul a Pestszentlőrinci lurkó-
liget óvoda is. Erre a beruházásra is 
Kucsák László országgyűlési képvi-
selő munkájának köszönhetően jut 
központi forrás. Ebben az esetben 
nem energetikai korszerűsítésről, ha-
nem kapacitásbővítésről van szó. Az 
óvoda emeletráépítéssel bővül, torna-
szobát, foglalkoztató- és fejlesztőhe-
lyiséget kap. 

a Bókay iskola felújításakor 
többek között hőszigetelik a 
homlokzatot, a padlás- és a 
pincefödémet, kicserélik a 
külső nyílászárókat, valamint 
napelemeket és naperőművet 
telepítenek.
Újra nyitva az aeropark 
a testületi ülésen szóba 
került az együttműködés 
kibővítése az aeroparkkal, 
amely az átalakítást követően 
a pünkösdi hétvégén meg-
nyitotta kapuit a liszt Ferenc 
Nemzetközi repülőtéren. 
a parkolók bővítése miatt 
végrehajtott költözés után a 
repülőgép múzeum nagyobb 
és elegánsabb körülmények 
között mutatja be a ma-
gyar polgári légiközlekedés 
egyedülálló gyűjteményét. 
az egykori nemzeti légitársa-
ság, a Malév legelső li-2-es 
típusú repülőgépétől egészen 
a híres „nagyvasig” vagyis a 
tuplojev tU-154 B2-ig közel 
negyven évet ölel fel a bemu-
tató, ahol nemcsak számos 
repülőgép, hanem több föld 
kiszolgáló jármű, műszeres 
leszállító berendezés, és 
többféle kiszerelt repülőgép 
hajtómű is megtekinthető. az 
új helyen egy ügyesen átala-
kított aN-2-es felhasználásá-
val repülőgépes játszóteret is 
kialakítottak. 

Idén Is lesz füzetcsomag
A szakemberekkel konzultálnak az iskolakezdéshez nyújtandó segítségről 
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Negyven százalékkal kevesebb bűn-
cselekményt regisztráltak a kerület-
ben az elmúlt esztendőben. a helyi ka-
pitányság munkájáról a kormánypárt 
és az ellenzék egyaránt elismerően 
nyilatkozott.

Aktívan járulnak hozzá a történelmi egyhá-
zak a kerület közösségi, kulturális életéhez. 
Az evangélikus egyház például iskolákat és 
óvodát működtet, a lelkipásztori munka mel-
lett többek között családsegítéssel, karitatív 
munkával is foglalkozik, az idősek és a csa-
ládok számára kulturális, szabadidős progra-
mokat, ünnepségeket szervez. Ezért cserébe az 
önkormányzat az erejéhez mérten támogatja 
az egyház helyi működését. A május 25-i kép-
viselő-testületi ülésen arról született döntés, 
hogy a kerület csaknem 3 millió forinttal segí-
ti a Bajcsy-Zsilinszky utcai épület felújításának 
megtervezését, s ugyanakkor 16 millió forint-
tal hozzájárul a pestszentimrei parókiaépület 
felújításához.

VédeleM a Villára
Budapest helyi védettségű építészeti örökségé-
nek jegyzékébe szeretné felvetetni a képviselő-
testület a Bókay-kert szomszédságában találha-
tó Herrich–Kiss-villát, amely Pestszentlőrinc 
egyik ikonikus épülete, amely a kerületrész fej-
lődésének meghatározó időszakára emlékeztet. 
A testület már 2012-ben felvette a helyi egyedi 
védelem alá eső épített értékek listájára, majd 
2016-ban megkezdődött a felújítása, amelyhez 
az önkormányzat anyagiakkal is hozzájárult. 
A további munkálatokhoz külső forrásra lenne 
szükség, ilyen lehet a Fővárosi Önkormányzat 
által kiírt építészeti értékvédelmi támogatás, 
ám ennek elnyeréséhez szükség volna az épü-
let felvételére a fővárosi jegyzékbe. A testület 
igennel szavazott az előterjesztésre.

kaMerákat 
Cserélnének 
A kormánypárt és az ellenzék egyaránt elis-
meréssel fogadta a Minyóczki Árpád kapitány-
ságvezető által benyújtott éves beszámolót a 
XVIII. kerületi rendőrkapitányság működé-
séről. Maga az alezredes is úgy nyilatkozott, 
hogy véleménye szerint a munkatársai jó mun-
kát végeztek az elmúlt esztendőben, hiszen 
negyven százalékkal csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma. Ezen belül kiemelte 
a lakásbetörések, illetve a kábítószerrel kap-
csolatos bűncselekmények csökkenését.

A beszámoló apropóján felvetődött néhány 

fontos kérdés a közbiztonság tárgyában. Példá-
ul a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban 
Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, 
hogy az állomány folyamatos felújítására van 
szükség. A kapitányságvezetővel már egyeztet-
nek a Havanna-lakótelepen működő hálózat 
korszerűsítésének műszaki igényéről, ugyan-
akkor folyamatosan keresik a fejlesztéshez a 
külső forrásokat. 

a kapitányságvezető felszó-
lalásából kiderült, hogy főleg a 
lakásbetörések és a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények 
száma csökkent. 

JAVUlT A KÖZBIZTONSáG
Mindenki elégedett a kerületi rendőrkapitányság munkájával 

A kerületi általános iskolákban idén is ingyenes füzetcsomagot osztanak a diákoknak

Pestszentimre 
névadója 
schaub Mihályról, Pestszentimre első római 
katolikus lelkipásztoráról neveznének el utcát a 
kerületben, az almáskert városrészben.

A római katolikus egyház dr. Schaub Mihály szalézi szer-
zetest rendelte szolgálatra Soroksárpéterire 1929 nyarán. 
Az első világháborúban tábori lelkészként tevékenykedő 
szerzetespap rendkívüli lelkesedéssel fogott hozzá a helyi 
hitélet megszervezéséhez. Személyében a megfelelő em-
ber volt a megfelelő helyen és időben: 1930-ban ugyanis 
a település levált Soroksárról. Schaub Mihály energikus 
személyisége is közrejátszott abban, hogy a váci püs-
pök önálló lelkészségi működést engedélyezett az új 
településnek, amely éppen nevet is keresett magának. 
Ez az esztendő volt Szent Imre herceg halálának 900. 
évfordulója, az új pap ezért is tett javaslatot arra, hogy 
a Pestszentimre nevet vegyék fel. Egyben kérvényezte, 
hogy az alakulóban lévő plébániát is Szent Imre herceg 
védelmébe ajánlhassák. 

Az elmúlt években – egészen pontosan 2007 óta – az 
Almáskert nagy fejlődésen ment keresztül. Az önkor-
mányzat közbenjárásának köszönhetően is építési tel-
kek és azokat összekötő utak jöttek létre – utóbbiakat a 
tulajdonosok kérésére a kerület a saját tulajdonába vet-
te. Így mára felmerült, hogy nevet kell adni az új köz-
területeknek. A Tomory lajos Múzeum igazgatójával, 
Heilauf Zsuzsannával folytatott konzultáció után Ughy 
Attila polgármester terjesztette elő a javaslatot, amelyet 
a képviselő-testület május 25-én elfogadott. Ennek értel-
mében az önkormányzat Schaub Mihályról nevezné el a 
14511/275 és a 14511/276 helyrajzi szám közötti utcát. 

A végső döntést a Fővárosi Közgyűlés hozza meg.
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göNcZöl ANDrás    

Bencsik Andrást az esemény főszervezője, Kucsák 
László országgyűlési képviselő köszöntötte, majd 
bemutatta a nagyszámú hallgatóságnak. Miután 
meggyőződött arról, hogy mindenkinek jutott egy 
talpalatnyi hely a teremben vagy a nyitott ablakok 
mellett az udvaron, átadta a mikrofont a vendég-
nek.

A nemzeti konzultáció kérdéseiből kiemelt fi-
gyelmet kapott a migrációs problémakör. 

– Vannak helyzetek, amelyeket közösen kell 
mérlegelni – ezzel a mondattal indított az elő-
adó, emlékeztetve a konzultáció fontosságára. – A 
terrortámadások gyakorisága ellenére Brüsszel 
kényszeríteni akarja Magyarországot az illegális 
bevándorlók beengedésére úgy, hogy fogalmunk 
sincs, kik ők, milyen szándékaik lehetnek, és ké-
pesek-e a teljes mértékű beilleszkedésre. 

nyitott Határátkelők 
Természetesen az államhatár hivatalos és ellen-
őrzött kapui nyitva állnak mindazon migránsok 
előtt, akik érdemlegesen bizonyítani tudják a 
menekültstátuszukat, és persze rendelkeznek sze-
mélyazonosító okmánnyal.

„A sors kegyetlen fintorának tekinthető a man-
chesteri robbantás. Ez a terrorcselekmény újabb 
érvekkel szolgál a bevándorlás szigorúbb ellenőr-
zése mellett.”

A főszerkesztő rámutatott: bizonyítottnak te-
kinthető, hogy az embercsempészek mellett bi-
zonyos nemzetközi szervezetek is törvénytelen 
tevékenységre ösztönzik a migránsok milliókban 
mérhető, még úton lévő vagy már a kiszemelt 
célországot elfoglaló tömegét. 

– Gyalázatos képsorok tanúi lehettünk a hír-
adásokban. Az unió vezetői tárt karokkal, néhány 
csókkal fűszerezve fogadták azt a Soros Györgyöt, 

aki sosem rejtette véka alá, hogy hatalmas pén-
zekkel támogat minden, Európát „megszállni” kí-
vánó, ismeretlen szándékú, identitású embert. 

tisztelet 
a HagyoMányainknak
Bencsik András elképedve beszélt a kétarcú brüsz-
szeli döntésekről, mondván: azok szinte figyelmen 
kívül hagyják a visegrádi négyek és Ausztria azon 
akaratát, hogy különleges és szigorúbb törvények-
kel védjük Európa külső határait. 

– Ezek az igények magától értetődőnek tet-
szenek, mivel mégiscsak ezen országok is abba a 
csoportba tartoznak, amely elsőként szembesül 
a határsértőkkel, határsértésekkel – tette hozzá 
az előadó, így folytatva: – Nem értem, értjük az 
ellenzék feltétel nélküli migránsszeretetét. Vajon 
milyen garanciákat tudnának milliónyi beván-
dorlóért vállalni az európai kultúra, az együttélés 
alapvető szabályainak és az adott ország ezer-
évesnél is idősebb vallásgyakorlási szokásainak a 
tiszteletben tartására? Véleményem szerint sem-
milyet.

A hallgatóság soraiból valaki halkan, mégis 
hallhatóan közkincsé tette véleményét az unió ve-
zetésének hozzáállásáról a migránskérdéshez: 

– Miért hiszik azt a brüsszeli vezetők, hogy 
lehet úgy szeretkezni, hogy közben szüzek is ma-
radjunk? Ideje lenne az emberek véleményét is 
figyelembe venni a döntéseket megelőzően. Nem 
ezt hívják demokráciának?  

Az előadás során terítékre kerültek más, a kon-
zultációs kérdőíven szereplő témakörök is. 

– Milyen érdekek állhatnak a rezsi- és az adó-
csökkentés ellenzése, támadása mögött, nem is 
szólva a munkahelyteremtés kormányzati szándé-
káról? Hát kizárható a magyarok érdeke? – kér-
dezte az előadó. 

A Jobbik pálfordulása sokakban megrökönyö-
dést váltott ki. A Simicska-támogatás szemreb-
benés nélküli elfogadása Bencsik András szerint 
nyilvánvalóvá tette, hogy Vonáéknál minden fel-
áldozható a hatalomhoz jutás érdekében. 

– Vagy csupán egy maroknyi csapat hosszú 
távú egzisztenciális érdekei kerültek előtérbe? 
Azon volt jobbikosokat, akik Vonát és társait a 
Parlamentbe jutatták, a partvonalon túlra szám-
űzték, nem egyet közülük egyszerűen leárulóztak.  

A másfél órás rendezvény befejezését megelő-
zően a közönség soraiból érkező kérdésekre vá-
laszolt Bencsik András, majd kéréssel fordult a 
jelenlevőkhöz: 

– Akik még nem küldték vissza a konzultációs 
kérdőívet, kérem, tegyék meg! Ezzel a tettükkel is 
erős fegyvert biztosítanak a kormány számára a 
magyar érdekek folyamatos védelméhez. 

„a sors kegyetlen fintorának 
tekinthető a manchesteri robbantás. 
ez a terrorcselekmény újabb 
érvekkel szolgál a bevándorlás 
szigorúbb ellenőrzése mellett.”

KIT ZAVArHAT AZ UNIó 
HATárAINAK VéDElME?
Kerületi polgárok a nemzeti konzultáció sikeréért 

 

kucsák lászló országgyűlési képviselő meghívására bencsik András újságíró beszélt 
a nemzeti konzultáció fontosságáról
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Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a XVIII. kerületi 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya szolgál 
belépési pontként a fiatalok számára az Ifjúsági 
Garancia rendszerbe. 

A program célja a munka, illetve a tanulás 
világába történő be- vagy visszajutás segítése. Jó 
lehetőség ez azoknak a diákoknak, akiknek vala-
milyen okból nem sikerült jól az érettségi, vagy 
nem nyertek felvételt a felsőoktatásba. 

Ezt tükrözi a célcsoport életkori behatárolá-
sa is: a 25 év alatti (betöltött 15. év és még nem 
betöltött 25. év), se nem tanuló, se nem dolgozó 
fiatalok az érintettek. Közöttük is kiemelten a 
legalább négy hónapja álláskeresőként nyilván-
tartottak. Az ő esetükben az a cél, hogy négy hó-
napon belül kapjanak valamilyen konkrét ajánla-
tot foglalkoztatásra vagy tanulásra. 

Az Ifjúsági Garancia rendszer keretében a hi-
vatal olyan ajánlat megtételére törekszik, amely 
tartósan előmozdíthatja a munka, illetve a ta-
nulás világába történő be-, illetve visszailleszke-
dést:

Munkatapasztalatok szerzését segíti elő az a 
munkaadóknak három hónapig nyújtott bértá-
mogatás, amelyet akkor kaphatnak, ha a prog-
ramban részt vevő fiatalt alkalmaznak.

A fiatalok vállalkozóvá válását segíti elő a hat 
hónapos bértámogatás.

A legnagyobb érdeklődésre az ingyenesen 
igénybe vehető OKJ-s képzések tarthatnak szá-
mot. A folyamatosan bővülő listán szerepelnek 
nyelvi képzések, vendéglátó-ipari, kereskedelmi 
és építőipari szakmák, de nagy érdeklődésre szá-
mítunk a fodrász- és kozmetikusképzés iránt is. 
A képzések ideje alatt a résztvevők keresetpótló 
támogatást is kaphatnak.

A közös lépéseket tartalmazó ifjúsági garancia 
megállapodást a kerületi hivatal és a fiatal közös 

elképzelése alapján írják alá, s ebben a dokumen-
tumban rögzítik az elérendő cél érdekében elter-
vezetteket és a vállalt kötelezettségeket. 

A XVIII. kerületi Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya annak érdekében, hogy a fiatal-
nak tett ajánlat megvalósulhasson, további szol-
gáltatásokban is megállapodhat.

Kérjük, hogy kérdéseikkel forduljanak biza-
lommal Budapest Főváros Kormányhivatalához, 
illetve a XVIII. kerületi Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának munkatársaihoz vagy 
a program kerületi koordinátorához, Fodor Ist-
vánhoz (1181 Darus u. 5. Telefonszám: 292-5528 
vagy 292-6993).

Ê Hodruszky csaba
kormányhivatal-vezető

korMáNyhivatal – aZ ÖNÖk sZolgálatáBaN

az ifjúsági
garancia Program
Nem sikerült az érettségi? Nem vettek fel az egyetemre? segítünk! az ifjúsági ga-
rancia rendszer bevezetésével a kormányzat vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak 
a munka, illetve a tanulás világába történő be- vagy visszajutására konkrét lehető-
séget garantál meghatározott időn belül. 
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7A lakótelep közösségét erősíti a Havanna-ünnep Kultúra

�gyönyörű nyári időjárás, han-
gulatos programok, rengeteg 
virgonc gyerek és a hétközna-

pi gondokat maga mögött ha-
gyó, felszabadult szülő élvezte az 
együttlétet a második alkalommal 
megrendezett Havanna-ünnepen. 
a lakótelep szívében, a kondor 
Béla közösségi Ház környékén 
csak vidám embereket lehetett 
látni a május 25–28. között tartott 
rendezvénysorozaton.

Puskás AttilA    

A színpad előtti téren az éppen aktuális produk-
ció közönsége olykor korosztályról korosztályra 
váltakozott, de a legtöbb esetben együtt élvezte az 
előadást szülő és gyerek, nagyszülő és unoka. 

rajzok,  
játék és zene
A közösségi házban az óvodások rajzverse-
nyének eredményhirdetésével és kiállításának 
megnyitójával kezdődött a csütörtöki nyitó-
nap, és ha a számtalan színes rajzot megnézve 
lehetett is vitatkozni azon, hogy kinek melyik 
tetszik jobban, elmondható, hogy a kerületi 
óvodások nagyon ötletesek, tehetségesek, és 
minden rajz megérdemelt volna egy különdí-
jat.

Pénteken a táncé volt a főszerep (lásd a 
Szívből táncoltak c. cikkünket), a legkisebbek 
azonban leginkább az ingyenes ugrálóvárban 
hancúroztak, olykor a színpadról hallatszó 
zene üteménél is gyorsabb tempóban. Még 
az sem zavarta meg őket, hogy a pillanatnyi 
áramszünet miatt leengedett a játszóhely, mert 
ugyanazzal a lendülettel szaladtak vissza az 
újra felfúvódó légvárba, amivel egy perccel ko-

rábban elhagyták azt. Kipirultak, kifáradtak, 
és biztos, hogy azon az estén egyiküket sem 
kellett elaltatni.

Még akkor sem, ha a gyerekszobákba is fel-
hallatszott Pápai Joci esti koncertje. Az idei 
kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon kitűnően sze-
replő, az előkelő nyolcadik helyen végző éne-
kes telt házasnak mondható koncertet adott.

régi slágerek
A hangulat szombatra még jobban fokozódott. 
Aligha unatkozott, aki eljött, hiszen a nemzeti-
ségi fesztivál sokszínű előadásai mellett a családi 
játszóház kicsiknek és nagyoknak is csodákat kí-
nált. Különleges ügyességi játékok, asztali mese-
színház, varázslatos rajzgép, óriás puzzle és még 
sok minden hívta közös játékra a gyerekeket és 
szüleiket.

A „jogelőd” Havanna lakótelepi Napok ha-
gyományait folytatva ezúttal is megválasztot-
ták a Havanna ebét. A Hahota Gyermekszínház 

Csizmás kandúr történetét hozta el a kicsiknek, 
a nagyszülőket pedig Fényes György nótaénekes 
és barátai szórakoztatták, és bizony nem csak a 
színpadon szólt a nóta.

Az esti Apostol-koncert előtt egyre fokozó-
dott a hangulat, amihez az alaphangot Dom-
bóvári István stand-up előadása adta meg. A po-
énözön után a brazil szambát járó lányok tánca 
és a Hestia csoport tűzzsonglőrshow-ja alaposan 
felpörgette a közönséget. Nem is lehetett volna 
jobb befejezése a szombat estének, mint a 47 éve 
működő Apostol valóban fergetegesre sikerült 
koncertje. A közönség a legtöbb nagy slágert 
együtt énekelte a zenekarral. A koncertet követő-
en rendkívül látványos tűzijáték zárta a szombati 
napot. 

Az ünnep vasárnap hatalmas bográcsos buli-
val ért véget. A hagyományos főzőversenyen va-
lójában a részvétel és a jó hangulat volt a lényeg. 
A legbátrabbak pedig idén is megnézhették a Ha-
vannát hőlégballonnal, madártávlatból. 
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Mielőtt elkezdődött volna szombat dél-
előtt a színes program a koncertekre, vásá-
rokra kijelölt hatalmas területen, a Kondor 
Béla Közösségi Háztól alig száz méterre 
lévő Szervét Mihály téren, a nemzetiségi 
emlékműnél megnyitották a nemzetiségi 
fesztivált. Szarvas Attila, alpolgármester 
köszöntötte a megjelent hazai és külföldi 
vendégeket:

– Fontosnak tartjuk, hogy a többségi 
társadalom megismerje a köztünk élő ki-
sebbségeket – mondta. – A XVIII. kerü-
letben számos programmal igyekszünk 

bemutatni színes és tartalmas életüket, s 
önkormányzatunk segítséget nyújt szá-
mukra. Ezekben a napokban rendezték 
meg fővárosban a családok világkongresz-
szusát, amelyen szó volt a nemzetiségi csa-
ládok életéről, problémáiról is. Elmondha-
tó, hogy a kerületünkben példamutató a 
gondoskodás, például külön nemzetiségi 
házat tartunk fenn, éppen a Havannán, s 
mindegyik önkormányzatnak külön iro-
dája van, amelyek jól működnek, jól fogják 
össze a kisebbségeket. 

Miközben a színpadhoz tartottunk, 

Kohut Gyula, a polgármesteri hivatal 
nemzetiségi referense elmondta, hogy a 
XVIII. kerületben tíz önkormányzat fogja 
össze a csaknem kétezer nemzetiségit. A 
legnagyobb nemzetiség a német. A másfél 
évtizedesre múltra visszatekintő fesztivál-
ra az idén Bulgáriából és lengyelországból 
érkeztek külföldi vendégek: az előbbi or-
szágból a Dunav népi együttes és zenekar 
Bulgáriából, az utóbbiból elsősorban éne-
kesek. 

Elsőként a németek – a Piros és a Tán-
csics iskola diákjainak, valamint a Né-
metszármazású Polgárok Egyesületének 
– folklórműsorát láthattuk, majd a romá-
nok léptek színpadra: a Magyarországi 
románok Hagyományőrző Táncegyüt-
tese és a Békés Banda.  A táncot a görög 
Pasatempos Band hangulatos koncertje 
követte. 

A nemzetiségi sátraknál délre elké-
szültek a jellegzetes finomságok, ám a jó 
ebédhez nem népdal, hanem operett szólt, 
méghozzá lengyel. érdekes volt „baráti” 
operettdalokat hallgatni. A helyi Polonez 
lengyel Néptáncegyüttes gyermekcso-
portjának köszönhetően azért nem ma-
radt ki az igazi polonéz sem. Az eredeti 
program szerint ezután a ruszin néptánc-
csoport következett volna, de nem sikerült 
összehozni erre az alkalomra a csoportot. 
Azért néhány tagja nem hagyta ki a feszti-
vált – mint néző. 

A sok zene és tánc mellett egy rövid 
színházi előadás részesei is lehettünk az 
Artashat Örmény Nemzetiségi Színház jó-
voltából. A nemzetiségi fesztivált a Tököli 
Horvát Táncegyüttes és Kolo Zenekar, va-
lamint a Dunav táncosai, zenészei zárták.

– Idén is sikeres volt a fesztivál, de jö-
vőre azon leszünk, hogy még sikeresebb 
legyen, és még több nézőt vonzzon – 
mondta összefoglalásképp Kohut Gyula.

Ê temesi lászló

NEMZETISéGI FESZTIVál 
ÍNyENCSéGEKKEl
évente egyszer biztosan összejönnek a kerületi nemzetiségek, hogy 
együtt ünnepeljenek a nemzetiségi fesztivál keretében.  Május utolsó 
hétvégéjén a kondor Béla közösségi ház tőszomszédságában „majáli-
soztak” a havanna-ünnepen. jó hangulatban ropták a táncot a különféle 
hazai és külföldi csoportok a szebbnél szebb népviseletekben, míg a kö-
zönség megkóstolhatta a közben elkészült nemzetiségi ételkülönleges-
ségeket.

Szívből 
táncoltak
számos tánc- és mozgásstúdió, valamint külön-
böző stílusokat képviselő táncegyesület működik 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, így elmondható, hogy 
a kerületben sokaknak szívügye a tánc. Nem véletlen 
tehát, hogy a havanna-ünnep május 26-i, pénteki napjá-
nak nagy része e mottó jegyében telt.

Szívügyünk a tánc – hirdette a programfüzet. Ez a mozgás, a tánc 
szeretete mellett az egészséges életmód egyik lényeges elemére is 
utal. Hiszen, aki táncol, az edzi a testét, és ezzel együtt sokat tesz 
az egészségéért.

A Havanna-lakótelep szívében felállított színpadon a tánccso-
portok stílustól függetlenül alaposan kitettek magukért. Elsőként a 
lőrinc 2000 SE ritmikus gimnasztikázó palántái léptek a közönség, 
köztük a drukkoló testvérek, szülők, nagyszülők elé. Hogy a ritmi-
kus gimnasztika nem tánc? Ezt csak azok állítják, akik nem látták 
a zenére bemutatott tornagyakorlatokat. A későbbiekben kiderült, 
hogy számos tánc alapja ez a mozgásforma, az a rugalmasság, ami 
a gimnasztikához kell.  

A rock and rollt korosztálytól függetlenül mindenki szereti. Ak-
robatikus elemekkel kicsit nehezebb, de a Négy Muskétás SE hihe-
tetlen tempóban pattogó táncosait figyelve a nézőtéren is megmoz-
dult az emberek lába. Ez a táncos kedv később sem változott, mert 
akár dzsesszbalett, akár hip-hop vagy más modern tánc szerepelt 
a műsorban – nem is beszélve a néptánccsoportok hagyományőr-
ző produkcióiról vagy a Botafogo tüzes latin táncairól –, a ritmus 
együtt dobogott az emberek szívében.

Ê P. A.

négy nagyszerű nap
Minden korosztály megtalálta a szórakozását 

 



Városkép p 2017. június 7. XXVI. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

8 Lehetett válogatni a gyermeknapi programok közül a kerületbenKultúra

�kellemes gonddal, a 
bőség zavarával küz-
dött az a szülő, aki 

május utolsó vasárnapján 
gyermeknapi programo-
kon keresett kikapcsoló-
dást a család aprajával 
Pestszentlőrincen vagy 
Pestszentimrén. kis túl-
zással azt lehet mondani, 
hogy bármerre indult el, 
gyermeknapi mulatságba 
csöppent. 

Puskás AttilA    

A legnagyobb területen kétségkívül a 
Bókay-kertben lévő rendezvény vár-
ta május 28-án a családokat. Délelőtt 
egy klasszikus, soha meg nem unható 
mese, lúdas Matyi története szóra-
koztatta a nagyérdeműt. A Szelebur-
di Meseszínház előadásában ki tudja, 
hányadszor keltek már életre Fazekas 
Mihály 200 éves elbeszélő költeményé-
nek hősei, és ki tudja, hányadszor nás-
pángolta el Matyi a dölyfös Döbrögi 
uraságot.

A tánc, a varázslat és a sport jelent 
meg ezután a színpadon. A Pixie Dance 
dzsesszbalett-, illetve színpadi látvány- 
és divattánc-bemutatóját követően 
Nagy Molnár Dávid bűvészműsorába 
bevonta a nézőket is. Gyerek és felnőtt 
tátott szájjal bámulta a trükköket. 

Az ebédhez a Városgazda Után-
pótlás Akadémia sportos bemutatója 
csinált még nagyobb étvágyat. A kert 
útjai mellett ezúttal is sorban álltak a 
finomabbnál finomabb ételeket kíná-
ló sátrak és bódék. A hagyományos 
kenyérlángostól a sült krumplin át 
a sistergő lacipecsenyéig volt mivel 
megtömni a bendőt. Kürtős kalács és 
vattacukor nélkül sem igazi egy vala-

mirevaló vásári forgatag, és ezúttal is 
biztosak lehettünk abban, hogy senki 
nem maradt éhes a Bókay-kertben.

A vidámpark is rengeteg látoga-
tót vonzott. A nagyobbak pörögve 
kergetőztek a ringlispil hintáiban, a 
céllövöldében pedig csattogtak a lég-
puskák, törtek a pálcák a nyeremények 
alatt. Nem sokat pihenhettek a lámák, 
a bárányok, a kecskék és a csacsi az 
állatsimogatóban, s a körbe-körbe po-
roszkáló pónilovak hátán sűrűn vál-
tották egymást a lovasok.

Néhány éve még furcsán mére-
gettük a gólyalábakon közlekedő 

bábjátékosokat, de hamar kedvenccé 
váltak, és mostanra már a langaléta 
Garabonciások előadásai nélkül nem 
is igazi egy XVIII. kerületi családi 
rendezvény. Szandi koncertjét is telt 
házas nézőtér tapsolta végig, majd a 
zumbabemutatón együtt lehetett mo-
zogni a színpadon lévőkkel. 

Moha bácsi zenés „gitársokkja” és 
ricsi bohóc nevettető tréfái tovább 
fokozták a hangulatot, amely az Alma 
együttes esti koncertjére már szinte 
felülmúlhatatlan volt. A gyerekek íz-
lését kitűnően ismerő zenészek ezúttal 
sem hazudtolták meg önmagukat, és 

kiváló hangulatú koncertet adtak. Az 
egyik anyuka meg is jegyezte: „látszik 

a műsorukon, hogy nekik is vannak 
gyerekeik.”

GyErEKZSIVAJ A BóKAyBAN
Egy nap, amikor minden kívánság teljesül

 

gyerekbirodalom 
a Hősök terén
Pillanatok alatt birtokba vette a gyereksereg a 
pestszentimrei hősök terét a május 28-i gyermek-
napon. a dr. széky endre Pestszentimre történeti 
társaság és a Xviii. kerületi önkormányzat közös 
szervezésű gyermeknapi kavalkádján a „sok jó já-
ték kis helyen is elfér” elv kiválóan érvényesült. 

A két kis pónilovat szinte 
már a szállító utánfutóban 
kiszúrták az élelmesebb 
gyerkőcök, és alig nyergelték 
fel gazdáik a négylábúakat, 
máris hosszú sorban álltak 
a kis zsokék. A pacik megál-
lás nélkül rótták a köröket, 
a lovasokról pedig készültek 
a fotók és a házi videók. 

A lovakat elhagyva nagy-
méretű gumiasztal csaloga-
tott egy kis ugrálásra, majd 
a játszótér saját csúszdája és 

a mérleghinta érintésével – mintegy 30 méteres sprinttel a gye-
rek után, miután kiszúrta a hatalmas ugrálóvárat a „másik sa-
rokban” – megérkeztünk a szülők pihenőhelyéhez. A légvárnál 
ugyanis mindenki nyugodt lehetett, hogy a gyerek legalább fél 
óráig egy helyen marad, nem kér enni, inni, és biztosan nem lesz 
semmi baja, mert ha esik is, puhára esik. 

A kézműves sátor alatt is nagy volt a forgalom, készültek 
az apró emléktárgyak, és türelmesen kivárta a sorát mindenki 
a lufit hajtogató bohócnál és az arcfestő hölgyeknél. A Pintér 
Kálmán Szakrendelő oldalában folyamatosan szólt a sziréna, de 
aggodalomra semmi ok nem volt, csak a rendőrség járműveit 
próbálgatták, főleg a fiúk. A mini-tűzoltógyakorlatnak is nagy 
sikere volt – kár, hogy a szép piros tűzoltókocsinak hamar el kel-
lett mennie, mert szólította a kötelesség.

A nagy melegben áldás volt, hogy a gyermeknap szinte teljes 
helyszínét hatalmas fák árnyéka védte a tűző naptól. A megéhe-
zett, megszomjazott családokat alig győzte kiszolgálni a lángos-
sütő, a palacsintázó és a fagylaltos, bőven fogyott a vásári cse-
megékből. 

Az ötödik alkalommal megrendezett pestszentimrei gyer-
meknap egyre vonzóbb, és nem csak a kerületben élők számára. 
Az ingyenes játéklehetőségek mellett a családias hangulattal hó-
dít ez a program, amely a látogatottságra tekintettel lehet, hogy 
egy-két éven belül ki fogja nőni a jelenlegi helyszínt. 

Ê Puskás Attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ha szereted a spárgát, ne köss rá csomót, mondok 
inkább egy jó receptet, ha el nem felejtem, de ha 
mégis, akkor sincs baj, mert mindent ki lehet főz-
ni, pláne sütni!

Sosem fogom elfelejteni azt, amikor a háború után életemben először hívtak meg egy igazán előkelő helyre. Nem titok, 
a Gellértbe, ami igaz, hogy félig még romos volt a bombázások után négy évvel is, de az étterem akkor is olyan volt, amilyet 
addig csak álmaimban tudtam elképzelni, csupa-csupa kristály és damaszt, puha szőnyegek, amelyeken úgy suhantak a 
frakkos pincérek, mintha mindmegannyi főherceg és főherceg kisasszony ült volna az asztaloknál. A többiek nevében nem 

nyilatkozhatok, az azonban biztos, hogy én nem tartoztam közéjük. Szó, ami szó, meg is voltam illetődve, és csak arra koncent-
ráltam, hogy kiigazodjak valahogy a sokféle evőeszköz és pohár és szalvéta között. Nem baj, mondta az anyukám, csak mindig azt 
nézd, édes Emmuskám, hogy mit csinálnak a többiek. Ezért is szerettem később annyira azt a filmet, amiben az a szép kis ameri-
kai színésznő, Julia… Julia… ez az, a nevekkel mindig bajban vagyok, szép hosszú lány, olyan… kissé kifordulós ajakkal, valami 
rosszféle lányt játszott, aki egyszerre belecsöppen a jóba, de kiderül, hogy az nem is olyan egyszerű, mert például késsel akarja 
felvágni a csigát, na mindegy.
Azt kérdezte akkor a lovagom (aki meghívott egy ilyen… dézsönére, emlékszem, úgy kellett összekunyerálni a ruhákat, hogy 
egyáltalán beengedjenek, de azért végül is elmentem szódával, ahogyan ma mondanák), szóval, azt kérdezte tőlem Károly, hogy 
Emma kisasszony, szereti kegyed a spárgát – merthogy spárgaszezon van, és az ilyenkor igen-igen delisziőz. Emlékszem, nagyon fi-
gyelmesen néztem rá, és először valami vicceset akartam kérdezni, de aztán mégse, mert ott állt mellettünk egy frakkos úriember, 
és nem akartam, hogy rosszat gondoljon a lovagomról.
Ezért inkább mosolyogva bólintottam (szerintem eléggé kecsesre sikerült), hogyne, a spárga, de aztán megint csak elcsodálkoztam, 
amikor aszperzset rendelt, mindegy, az is nagyon finom volt, mint kiderült. Ugye, így jár a falusi kislány Pesten. Ki gondolta volna, 
hogy egyszer majd franciául is tanulni fogok (de persze csak az orosz után!), s a vállalatnál mindig nekem kell majd vacsorára 
kísérni a nálunk megforduló derék „csigazabálókat”, ahogy kedves kollégáim viccelődtek, azt, azt, Emmuska, jó kis csigát etess 
velük, de vastag paprikás pacallal. Mulatságos, ugye? De ez még messze volt akkor, még csak a Gellértnél tartok, egy krémes spár-
galeves, mesés volt, de tényleg.
Sokszor kérdezték, hogy miért nem mentem férjhez, hiszen csinos lány lehettem (bizony-bizony, hála a Jóistennek, hogy az le-
hettem!), és az nem lehetséges, hogy ne is kértek volna. Kértek, nem tagadom, csak valahogy nem akaródzott… adni, sokszor 
valami apróságon múlt a dolog. Például ez a Károly is. Komoly, szemüveges fiú, jó állással, s még a zenét is szerette, sokszor vitt az 
Operába, amit nagyon szerettem. Egyszer olyan özönvíz kapott el minket kijövet, hogy az orrunkig sem láttunk, persze taxi sehol. 
Nem baj, Emmuska (akkor már nem „kisasszony” voltam), én itt lakom a közelben, nem engedhetem, hogy ilyen időben villamo-
sozzon ki, a világ végére. Még az anyukámékkal laktam, de már nagylány voltam, az ilyen… kimaradások belefértek az életembe. 
Károly úriember volt, mondta is, de úgy is viselkedett, ahogy azt elvártam tőle. Megágyazott a nagyszobában, ő a cselédszobába 
vonult ki, s nem is lett volna semmi baj, ha éjszaka nem leszek iszonyúan szomjas. Kénytelen voltam felkelni, s a botorkálásommal 
felkeltettem Károlyt is. Hát, igen. Ahogy ott megállt a konyhaajtóban! Úgy elkezdtem nevetni, hogy kispriccelt a számból a víz. 
Ugyanis, Istenem, Károly úr hálóingben volt. Há-ló-ing-ben! épp hogy a térdéig ért, úgy meredt ki belőle a szőrös, csupasz lába, 
hogy azt egyszerűen nem lehetett nevetés nélkül megállni. Később, amikor megkérte a kezem, ez a jelenet jutott eszembe. Kinevet, 
Emmuska?  – kérdezte megbántódva, pedig nem is őt nevettem, hanem magamat. Hogy én mindig ilyen… hálóingeseket fogok ki.
Vagyis hogy spárgaidény van, lányok, tessék főzni, fogyasztani – kínálni a szerelmeteknek! Tudjátok, milyen egészséges?! Alacsony 
kalóriatartalom, nyomelem dögivel, valóságos zöld klorofillbomba… Tele van…, szóval, segíti a keringést, méregtelenít, hatásos 
köszvény, vesekő, sőt fogfájás ellen. Népies nevén csirág vagy nyúlárnyék, amit én persze még nem tudtam, amikor annak idején a 
Gellértben először kóstoltam.
De hova tettem a receptet? Az előbb még itt volt. Mindegy. Milyen háziasszony az manapság, aki ne tudna legalább egy tuti spár-
gareceptet?! Majd elkérem tőletek…

tetŐ alatt is jÓ volt a haNgUlat
sokan választották a rózsa Művelődési ház gyermeknapi 
programjait. délelőtt a lőrinci színpad harisnyás Pippi című 
színvonalas előadása hozott vidámságot. a színháztermet 
ezután szinte betöltötte a két ugrálóvár, a szomszédos 
teremben pedig kézműves játszóházban tölthették el az időt a 
gyerekek és a játékos kedvű szülők. az pedig már egyáltalán 
nem számított meglepetésnek, hogy a lufikkal feldíszített 
bejáratnál festett arcú cicussal, kutyussal vagy pillangóval 
találkoztunk.
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�Huszárok, középkori 
lovagok, katonazene-
kar, utcai felvonulás, 

hagyományőrző progra-
mok, tűzoltó show és pop-
előadók: mindezeknél is 
sokkal több a Vasvári Pál 
toborzó Fesztivál, amelyet 
idén június 3-án rendezett 
meg a Vasvári Pál Polgári 
egyesület és a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit zrt. 
az önkormányzat támoga-
tásával.

kErékgyártó györgy

lovagok érkeznek a király felhívására a 
világ minden tájáról. Pompás lovakon, 
teljes fegyverzetben sorakoznak fel a 
játékok kijelölt helyszínén, majd kö-
vetkeznek előbb az ügyességi feladatok 
(karikaszúrás, sárkányszív-felszúrás, 
tökvágás, tűzugrás), majd a bajvívás 
karddal, lándzsával és más fegyverek-
kel. Nem, ez nem filmforgatás, és nem 
is időutazás. Talán az utóbbi mégis egy 
picit: ez a Vasvári Pál Toborzó Feszti-
vál, amelyen a Szent lászló-év apropó-
ján a lovagkirály előtt tisztelgő hagyo-
mányőrző program is helyet kapott.

kalotaszegen 
kezdődött
Az egész valahogy úgy kezdődött, hogy 
Péntek László, Körösfő alpolgármestere, 
egyben ambiciózus helytörténész útnak 
indult kalotaszegi falujából Budapest-
re. Azt szerette volna elérni, hogy az 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc 160. évfordulója előtt tisztelegve 
állíttassék szobor annak a Vasvári Pál-
nak, aki a forradalom egyik márciusi 
ifjából hamar katonai vezetővé vált, se-
reget vezetett ez erdélyi magyar lakos-
ság védelmében, és Körösfő közelében 
halt hősi halált. A Demszky Gábor-féle 
városvezetés azonban – akármilyen 
meglepő is – a románok szemével te-
kintett Vasvárira, és nem járult hozzá, 
hogy a főváros bármely közterületére 
szobra kerüljön. Egyvalaki állt Péntek 
lászló mellé: Ughy Attila, aki akkor a 
Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és 
Városképvédelmi Bizottságának elnö-
keként tevékenykedett. Az ő közvetí-
tésével állították fel a Vasvári-kopjafát 
a pestszentimrei református templom 
kertjében. Szobor tehát még mindig 
nincs, de egy emlékművet végre kapha-
tott 2009-ben Budapesten a negyven-
nyolcas hős.

– Péntek lászló kezdeményezése 
pedig egy gyönyörű eseménysorozatot 
indított el – fogalmazott Ughy Attila 

polgármester június 3-án a kopjafánál 
szervezett, koszorúzással egybekötött 
megemlékezésen. – Ennek a kezdemé-
nyezésnek köszönhető, hogy Bauer Fe-
renc és Tóth Kálmán társelnökletével 
megalakult Pestszentimrén a Vasvári 
Pál Polgári Egyesület, amely útjára in-
dította a Vasvári Pál Toborzó Fesztivált. 
és ugyancsak a kezdeményezésnek kö-
szönhetően határokon átívelő kapcsola-
tok, barátságok bontakoztak ki. 

HagyoMányőrzés 
és PoPzene
A fesztivált az egyesület és az önkor-
mányzat hatodik alkalommal rendezte 
meg a Pestszentimrei Sportkastély mel-
letti területen. A cél mindig az, hogy el-
sősorban Vasvári Pál történelmi szere-
pére emlékeztessen az eseménysorozat, 
emellett minden évben szerepel a prog-
ramban egy-egy aktuális téma is: most 
Szent lászló király emlékezete volt ez. 
Mindezek mellett olyan látványosságo-
kat kínál a toborzófesztivál, amilyene-
ket más, hasonló rendezvényeken nem, 
vagy csak ritkán lehet látni: katonai be-
mutatókat, honvédzenekart, történelmi 
jelmezes felvonulást vagy a tűzoltók 
különleges mutatványait. A kataszt-
rófavédelmi szakemberek idén először 
egy kosaras kocsival vitték fel a ma-
gasba az érdeklődőket, a késő délutáni 

programban pedig szimuláció nélkül, 
valóságosan mutatták be, hogyan olta-
nak el egy lángoló autót. érthető, hogy 
az ilyesmi vonzza az érdeklődőket. Nem 
beszélve lapunk munkatársa, Gönczöl 
András sajátos stílusú műsorvezetésé-
ről, amely az első alkalomtól jellemzője 
a fesztiválnak, illetve az esti koncertek-
ről, amelyek szintén hagyományosan 
hozzátartoznak a programhoz. Június 
3-án Dér Heni, majd a Gesarol és végül 
az Edda előadására jócskán megtelt a 
Sportkastély melletti füves terület.

a VasVári-díj
A fesztivált koordináló Vasvári Pál Pol-
gári Egyesület kezdettől törekszik arra, 
hogy elismerje azon emberek munkás-
ságát, társadalmi szerepvállalását, akik 
sokat tettek, illetve tesznek Vasvári em-
lékezetének, illetve az általa képviselt 
szellemiségnek a megőrzéséért. évente 
két Vasvári Pál-díjat adnak át. Ebben az 
esztendőben az egyiket Laczkó Gábor, a 
székesfehérvári Vasvári Pál általános 
Iskola igazgatója kapta, aki történelem-
tanárként is fontosnak tartja emlékezni 
a negyvennyolcas hősre, és a fő szorgal-
mazója volt annak, hogy Fehérvárott 
felavassák a 48-as hős mellszobrát és 
kiállítsák a díszkardját. A laczkó Gá-
bor által igazgatott intézmény aktív 
kapcsolatot tart fenn hagyományőrzők-
kel, civilekkel, így a körösfőiekkel is.

A másik díjazott a Pestszentlőrincen 
élő dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke, aki elsősor-
ban azzal érdemelte ki az egyesület 
közgyűlésének elismerését, hogy több 
évtizedes jogászi tapasztalattal a háta 
mögött a határon túli magyarok jogi 
védelmének szenteli pályája újabb sza-
kaszát. 

FesZtiváloN 
FakaNállal 
Minden esztendőben meg-
hirdetik a főzőversenyt is 
a toborzófesztivál szer-
vezői. a megméretés két 
kategóriájában szívesen 
vesznek részt kerületi civil 
és munkahelyi közösségek, 
baráti társaságok. az idei 
verseny eredménye: Bog-
rácsos ételek: 1. Mezőőrök: 
csülkös káposzta 2. ady is-
kola csapata: marhapörkölt 
velős csonttal 3. tűzrőlpat-
tant konyhamanók: töltött 
káposzta. grillételek: 1. 
szuni soft: mindenmentes 
hamburgertál 2. lutheri 
épülő kövek: csirke- és 
halnyárs ananásszal,        
3. Micimackó bölcsőde: 
fűszeres grilltál. 

Haditorna Pestszentimrén
Szent László előtt is tisztelgett az idei Vasvári-fesztivál

GyErEKZSIVAJ A BóKAyBAN
Egy nap, amikor minden kívánság teljesül
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Művészek  
az úton
a krúdy-kör kiállításmegnyitót és irodal-
mi délutánt tartott május 18-án a Zila ká-
véházban. 

A két kiállító, Tóthné Szabó Magdolna és Gállos 
Mandula tárlatát Kanizsa József író, költő, 
kritikus, a Magyar Kultúra lovagja, a Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör titkára nyitotta meg.  

Tóthné Szabó Magdolna festőművész, épí-
tészmérnök a Képző- és Iparművészeti Gim-
názium festő-grafikus szakán érettségizett, 
azonban más területen folytatta a tanulmánya-
it, a Műegyetem építészmérnöki Karán dip-
lomázott. A híd azonban mindvégig megvolt, 
mert a pályája során kamatoztathatta a rajz-
tudását, a kreatív gondolkodását, az esztétikai 
normáit – még ha sokkal kötöttebb keretek kö-
zött is, mint a festészetben. építészként a struk-
túra, a terek összehangolása, festőként a színek 
szabadsága, grafikusként a vonalak dinamikája 
foglalkoztatja. Tizenhat egyéni és számos cso-
portos kiállítása volt eddig. Itt él lőrincen, és 
örömmel vesz részt a helyi művészeti tevékeny-
ségben. 

Gállos Mandula szintén a kerületünkben él 
és alkot. Itt járt általános iskolába, majd az épí-
tőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskolá-
ban tanult, ahol 2005-ben díszítőfestőként vég-
zett. Először a gyáli téli tárlaton vett részt. Ott 
kiállított vizsgamunkája címe – Úton… – jelez-
te, hogy „úton” van, még nem érkezett meg.

A figurális ábrázolás áll hozzá a legközelebb, 
ebben állatok és emberek kapják a főszerepet. 
„Minden művész mint jó restaurátor igyekszik 
feltárni a világ szépségét és szeretetét” – vallja 
Mandula.

A kiállításmegnyitót követően az irodalomé 
volt a főszerep. Kanizsai József szerzői estjén 
Kanizsa József beszélgetett az íróval, akinek a 
vezetékneve csupán egy i betűvel különbözik a 
Krúdy-kör titkáráétól. Azt is érdemes megemlí-
teni, hogy mindketten zalaiak, és a bemutatott 
író nagykanizsai is…

Az irodalmi esten Németh Nyiba Sándor és 
Ujvári Ferenc működött közre. 

A kiállítás június 12-ig tekinthető meg. 
Ê F. E. 

Az odafigyelő 
szeretet
az 5 szeretetnyelv című előadás-soro-
zatának befejező részéhez ért a lőrinci 
Nagykönyvtárban május 25-én Cserbik 
jános lelkész-pedagógus. a sorozatot 
lezáró rész témája az odafigyelő szeretet 
volt.

 
Azt terveztem, hogy a lelkész úr előadásának 
az esszenciáját írom meg, s a legérdekesebb, 
legfontosabb gondolatait adom át az olvasó-
inknak. Végül megváltoztattam az elképzelése-
met, azért, mert Cserbik János, e kiváló szónok, 
minden mondatával, minden szavával mondott 
valami fontosat, okosat. Valami olyat, amit fel 
kellett jegyezni, ami lényeges, ami világossá te-
szi, hogy milyen az odafigyelő szeretet.

Így inkább átadom önöknek Cserbik lelkész 
úr megszívlelendő gondolataiból a leginkább 
megszívlelendőket.

„Az odafigyelő szeretetről árulkodik az, 
hogy miként várunk vendégeket, miként kínál-
juk őket. Még a mosolyunk is árulkodó.”

„Az odafigyelő szeretettel minőségi időt 
adunk a másiknak.”

„Ha más ad, az jó, de ha nekünk kell adni va-
lamit magunkból, attól azonnal megijedünk…”

„Sok időt töltünk el együtt, de gyakorta 
szenvedünk a magánytól.”

„A szeretetnek kellenek a vasárnapok…”
 „legyen fontos az otthon, akarjunk haza-

menni.”
„A szeretetnek saját nyelve van, meg kell ta-

nulni.”
 „legyen napi öt percünk, amikor csak a má-

sikra figyelünk, s legyen havonta legalább egy 
közös programunk.”

„Gyűjtsük a közös, a társas élményeket!”
„Soha ne hagyjuk el a közös vacsorát!”
Ugye, milyen egyszerű mindez – így, elolvasva?

Ê (róth)

életre keltett fa 
Minden, ami fontos címmel nyílt meg 
Feketéné krázi tímea intarziakészítő 
művész kiállítása május 30-án a lőrinci 
Nagykönyvtárban. 

Több alkalommal hozta már el Feketéné Krázi 
Tímea az intarziaképeit a könyvtárba, mert 
mint mondta, szereti a Galéria 18 barátságos, 
otthonos közegét.

A kiállítást Sántha Gábor, az 1956-os Ma-
gyar Szabadságharcosok Világszövetségének el-
nöke nyitotta meg.

– A meghívóban Feketéné Krázi Tímea in-
tarziakészítőként jelöli önmagát, pedig ez már 
művészet a javából – fogalmazott az elnök. – A 
jó szemű művész a kivágott fából szeletelt fur-
nérból hol bársonyosan lággyá, hol pedig a fa-
csomó erejét kihangsúlyozva alkotja meg a ké-
peit. 

– Az édesapám terelt az intarziakészítés felé. 
Volt egy asztalosműhelye, ahol gyerekkorom-
ban sok időt töltöttem. érettségi után elvégez-
tem egy kétéves szakiskolát, ahol intarziakészí-
tő szakképesítést szereztem – mesélte az alkotó.  
1997 óta foglalkozik intarziakészítéssel. Búto-
rok, díszdobozok és képek sokaságát készítette 
el ez idő alatt. A képei többnyire realista ábrá-
zolásmódúak. Munkái között megtalálhatók 
portrék, csendéletek, festmények utáni repro-
dukciók és a vallási témákon keresztül szinte 
minden. Képeihez hazai és trópusi fafajok közül 
válogat, kedvencei közé tartozik a juhar, a cse-
resznye, a diógyökér, a kámforgyökér, a topolya, 
az ében, a rózsafa, a mahagóni. A munkáit teljes 
mértékben kézzel készíti, gépi segítséget nem 
vesz igénybe. 

Tímea meleg szeretettel beszélt a mestersé-
géről: 

– Fontosnak tartom, hogy ez a csodálatos 
szakma, mi több, művészet továbbra is fenn-
maradjon az utókornak. Arra törekszem, hogy 
az intarziakészítés újabb reneszánszához én is 
hozzájáruljak. – Bízom benne, hogy a képeim 
között mindenki talál egy kedvencet. 

Bizonyára így lesz, sőt nemcsak egy, ha-
nem több kép is megragadja az érdeklődőt.  
A szemet gyönyörködtető alkotások egészen au-
gusztus 31-ig tekinthetők meg a lőrinci Nagy-
könyvtárban. 

Ê Fülep E. 

Közalapítványi 
beszámoló
a Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
közoktatásért közalapítvány ezúton 
közli a számviteli törvény szerin-
ti 2016-os esztendő egyszerűsített 
éves beszámoló mérlegét, közhasz-
nú eredménykimutatását. 

Forgóeszköz: 10 704 000 Ft.
pénzeszköz: 10 704 000 Ft.
Saját tőke: 10 495 000 Ft.
induló tőke: 500 000 Ft.
tőkeváltozás eredmény: 8 240 000 Ft.
tárgyévi eredmény: 1 755 000 Ft.
Kötelezettség: 209 000 Ft.
Források összesen: 10 704 000 Ft.
Önkormányzati támogatás: 
14 000 000 Ft.
Intézményeknek nyújtott támogatás: 
1 760 000 Ft.
Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás: 
1 539 000 Ft.
Ösztöndíjak: 3 810 000 Ft.
Összesen: 7 109 000 Ft.
Személyszállítás: 4 903 000 Ft.
Egyéb kiadások : 304 000 Ft.
Mindösszesen: 12 316 000 Ft.

 

A rózsa színpada produkcióra kész. A fellépők 
még utoljára szövegpróbát tartanak, mert nagyot 
kell alakítaniuk a színpadon. A filmesek is érzik a 
törődést, a színpad felső sarkából már kikandikál 
a vetítővászon, emlékeztetve a jövő Keleti Már-
tonjait, hogy lassan eljön az ő idejük is.  

– A fesztivál egyre népszerűbb – kezdte a tá-
jékoztatóját Grünvald Mária, az esemény szer-
vezője, moderátora. – Olyan nagy számban je-
lentkeztek csoportok, hogy kétnaposra kellett 
bővíteni a rendezvényt. Egy pillanat türelmet, 
átmegyek ügyelőbe, utolsó figyelmeztetésként a 
nézőket a nézőtérre, a szereplőket színpadközelbe 
kell rendelnem. Hogy szalad az idő! 1996 óta 
szervezem a fesztivált, amelyre azóta nagy szám-
ban érkeztek fővárosi, vidéki és természetesen 
kerületi általános és középiskolás színjátszók és 
diákfilmkészítők. Megtelne az újság az elmúlt 
huszonkét év szereplőinek listájával, így hát ezt a 
felsorolást most kihagynám. 

Grünvald Mária ezután átadta a szót Galgóczy 
Zoltán alpolgármesternek.

– Nagy profizmus jellemzi mind a szervezést, 
mind a színjátszást, illetve a diákfilmkészítők 
munkáját. Nagy névvel büszkélkedhet kerüle-

tünk, már ami a filmkészítést illeti. Ki ne ismerte 
volna meg az idén Oscar-díjat nyerő Deák Kristóf 
nevét? A filmrendező Pestszentimre kertvárosá-
tól Hollywoodig vitte országunk jó hírét. Mit is 
kívánhatnék a zsűri tagjainak, azaz Balassa Esz-
ter dramaturgnak, Mikó Csaba drámaírónak és 
a zsűri elnökének, Pacskovszky Zsolt író-forgató-
könyvírónak, mint hogy legyen két igazán nehéz 
napjuk! 

A színjátszó- és diákfilmfesztiválra a kerületi 
versenyzők mellett érkeztek résztvevők jó néhány 
más budapesti kerületből, valamint Ceglédről, 
Tatáról, Székesfehérvárról és Salgótarjánból is. 

Elsőként a Kastélydombi általános Iskola di-
ákjai mutatták be színpadi produkciójukat. Per-
sze érezték, hogy nem könnyű feladat elsőként 
fellépni, ám a jó oldaláról nézve feladhatták a lec-
két az őket követő számos fellépőnek. 

A rendezvényt a XVIII. kerületi önkormány-
zat és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Közművelődési és Sport Közalapítvá-
nya támogatta. A Kondor Béla Közösségi Ház és 
a rózsa Művelődési Ház szintén sokat segített a 
fesztivál sikeres lebonyolításában.      

Ê Gönczöl A.

Magyarországon a Fodisz az egyetlen diákolim-
piai és egyéb szabadidős mozgásprogramokat 
létrehozó civil sportszervezet, amely kiemelten 
fontosnak tartja, hogy az óvodai évek után a sa-
játos nevelési igényű gyermekeknek lehetőségük 
legyen a folyamatos sportolásra, amely célokat 
és elismerést adhat számukra.

– óvodánk 2006 szeptembere óta fogad 
mozgássérült gyerekeket, hogy integráltan ne-
veljük őket. Elsődleges célunk az, hogy ezek a 
gyerekek az állapotukhoz mérten a lehető leg-
önállóbb életre legyenek majd képesek. Fontos, 
hogy megkönnyítsük számukra az óvoda és az 
iskola közötti átmenetet. Jelenleg nyolc mozgás-
sérült, illetve négy egyéb speciális nevelési igé-
nyű gyermekünk van – mondta el Dóczy Ildikó, 
a robogó óvoda vezetője. – Számukra az óvodá-
ban újfajta mozgásaktivitást tudunk nyújtani. 
Jelenleg cselgáncsfoglalkozáson is részt vesznek, 
integráltan a nem mozgássérült gyerekkel, illet-
ve speciálisan a számukra kialakított edzésterv 
szerint.

A Fodisz elnöke, Szabó László úgy fogalma-
zott, hogy az együttműködés célja az is, hogy 

a robogó óvodában bemutatkozó program és 
együttműködés a későbbiekben a kerület többi 
óvodájára, majd Budapest más részeire, illetve 
akár az ország egészére is kiterjeszthető legyen.

– Ez az első megállapodás, amit egy óvodá-
val kötünk. Nagyon fontos már ebben a korban 
is, hogy a fogyatékos és az ép gyerekek közösen 
sportoljanak, és azon dolgozunk, hogy a közös 
mozgás lehetőségét minél több óvodában te-
remthessük meg. Bízom abban, hogy ez a példa 
a robogó óvodából elterjed, és országos prog-
rammá növi ki magát. A mozgás örömét az 
óvodában kell megérezni, ha a gyerekek ebben a 
korban megszeretik ezt az érzést, akkor az egész 
életükben elkíséri őket. 

Az óvodával való szerződés-aláírás kapcsán 
Szabó lászló és Ughy Attila polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a képviselő-testület várha-
tóan pozitív döntését követően hamarosan ha-
sonló – a mozgáskorlátozott gyerekek és fiatalok 
sportolását segítő – együttműködési megállapo-
dást köthet a civil szervezet és a XVIII. kerületi 
önkormányzat is.

Ê Puskás A.

Művészetek társbérletben
huszonkettedik alkalommal rendezték meg az országos amatőr színjátszó és diákfilm 
Fesztivált május 24–25-én a rózsa Művelődési házban.

A fogyatékkal élő gyerekekért
a fogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelése, sportolása és megfelelő iskolai előkészí-
tése érdekében írt alá szakmai együttműködési megállapodást a Pestszentőrinci robo-
gó Óvodával a Fogyatékosok országos diák- és szabadidősport-szövetsége (Fodisz). 
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A helytörténet 
nyomában 
a lónyaytelep utcáit járták be az Urbitális 
Majális programsorozat keretében a vá-
rostörténeti séta résztvevői május 27-én. 

Nehéz túrára vállalkoztak, mert – amint azt 
Heilauf Zsuzsanna, a séták vezetője, a Tomory 
lajos Múzeum igazgatója és Kardos Gábor, 
a Települési értéktár Bizottság tagja, a túrák 
egyik állandó szervezője elmondta – csaknem 
négy órán át tartott a kirándulás. Mintegy öt-
ven vállalkozó kedvű túratárssal indultak útnak 
a Múzeumsarok kiállítóhelytől.

Az első állomás a Kossuth tér és annak 
közvetlen környéke volt. Számos szép épületet 
lehetett fotózni, köztük a Dohnányi Ernő Ze-
neiskoláét, amelyben egykor a Bogyai család 
Tündérkert néven vendéglőt üzemeltetett, majd 
rövid ideig gimnázium, 1945 után könyvtár 
volt. Zeneiskolaként 1984 óta működik.  

A miklóstelepi Szent József-kápolnát ezúttal 
csak kívülről csodálhatták meg a résztvevők, 
akik ellátogattak a lónyay-villához is, amelyet 
lónyay Menyhért, a Monarchia egykori pénz-
ügyminisztere, Magyarország későbbi minisz-
terelnöke építtetett nyaralóként. A borospince, 
a lépcsőházi öntöttvas korlát és a tetőtér ácsolt 
szerkezete ma is impozáns.

– Meglepetésként, régi ismeretségnek kö-
szönhetően, sikerült bejutnunk a Szirmay csa-
lád ma is lakott villájába is. Szarvas Attila al-
polgármester, igazgatóhelyettes pedig kinyitotta 
számunkra a régi karmelita zárda, a mostani 
Szent lőrinc Katolikus általános Iskola épü-
letét, és körbevezetett minket. Csoportunkban 
két olyan idősebb túratárs is volt, akik gyerek-
ként még itt tanultak, így személyes élményeik, 
emlékeik révén még jobban megismerhettük az 
épületet – mondta Kardos Gábor.

A várostörténeti barangolás végállomása a 
pestszentlőrinci vasútállomás volt. 

– Önmagában is érdekes az épület, amit 
kívül-belül megcsodálhattunk, de ráadásként 
nagy élményt jelentett a modern vasútirányí-
tó rendszer és a lenyűgöző XXI. századi tech-
nika, amelyet működés közben figyelhettünk 
meg. reméljük, hogy megtaláljuk majd az 
emblematikus épület kihasználatlan részének 
és környékének méltó hasznosítási formáját is – 
tette hozzá Kardos Gábor.

Ê P. A.  

Tükröt mutattak 
a gulner gyula általános iskola művész-
pedagógusainak kiállítása Négy-tükör 
címmel nyílt meg május 29-én a város-
háza galériában. 

A galéria falain Császár Emőke, Emesz Adrienn, 
Frech’ Gábor és Körmendy-Juhász Györgyi, a 
Gulner iskola művészeti munkaközösségének 
tagjai mutatják be az alkotásaikat.

– A tudomány és a művészet iránti érdek-
lődés a családomban már több generáción ke-
resztül adódott át fel- és lemenő ágon – mondta 
Császár Emőke kémia- és rajztanár. – én mű-
kedvelőként szívesen próbálok ki különböző 
művészeti ágakat, stílusokat, technikákat. Ezek 
egy részét iskolai munkámban is tudom hasz-
nosítani, rajzórákon a gyerekekkel közösen 
készített színházi díszletek, bábok, kézműves 
munkák alkotása során.  

Emesz Adrienn tanítónő a festést és a gra-
fikát egyfajta önkifejezési módnak tekinti. Ki-
állított képei egyaránt betekintést nyújtanak 
az egyedi önkifejezés megtalálásába és az élet 
akadályainak leküzdésébe, a mély érzelmektől 
a teljesen átlagos tájképeken át eljutva az abszt-
raktig.  

Frech’ Gábor édesapja fafaragó volt. Tehát 
érettségi után Gábor faszobrásznak tanult, majd 
elvégezte az egri Eszterházy Károly Tanárképző 
Főiskola pedagógiai és a Nyíregyházi Főiskola 
képi ábrázolás szakát. Köztéri szobraival többek 
között Szlovéniában, a Felvidéken és természe-
tesen itthon is találkozhatunk. 

Körmendy-Juhász Györgyi művésztanár re-
mek verseket is ír. 

– Alkotómunkámban leginkább a titok, az 
emberi természet, a lélek útja, az örök körfor-
gás, az újjászületés lehetősége, az időtlen idő 
foglalkoztat – fogalmazott. – A most bemuta-
tott képeim az elmúlt tíz évem villanásai. 

Miután Galgóczy Zoltán alpolgármester és 
Kerekes Elek, a Gulner iskola igazgatója kö-
szöntőt mondott, Varga Ferenc médiaművész, a 
Kondor Béla Közösségi Ház igazgatóhelyettese 
megnyitotta a tárlatot.  

Az eseményen Kerényi Eszter Lilla fuvola 
tanszakos konzervatóriumi növendék, Krámli 
Kinga Fonogram–Magyar zenei díjas énekes, 
dalszövegíró és Tósoki Anikó előadóművész 
működött közre. 

A kiállítás június 9-ig látható, a polgármeste-
ri hivatal ügyfélfogadási idejében.

Ê Fülep E. 

Ünnepelt 
a Vackor 
jubileumi ünnepséget tartott a Pest-
szentimrei vackor Óvoda május 22-én. 
a Csolt utcai épület folyosóján stíluso-
san mackókat ábrázoló rajzok sokasága 
fogadta a vendégeket.  

A Csolt utcában újonnan épült, korszerűen fel-
szerelt gyermekintézmény négy csoporttal 1982. 
március 1-jén nyitotta meg a kapuit. Az évek fo-
lyamán az óvoda a Címer utcai és a Podhorszky 
utcai tagóvodával bővült. Az intézmény a tag-
óvodákkal együtt tizenöt éve vette fel a Vackor 
nevet, ezzel is erősítve az összetartozásukat. (A 
Címer utcai a Kölyökmackó, a Podhorszky ut-
cai a Kisvackor tagóvoda nevet viseli.) 

Május 22-én egyidejűleg ünnepelték az 
„anyaóvoda” 35. és a Kölyökmackó 85. évfordu-
lóját. 

– A környezetünk igényeire alapozva és a 
nevelőközösség támogatásával 2000-ben német 
nemzetiségi csoport alakult a Vackorban  – 
mondta Szőnyiné Guth Irén intézményvezető.

– Ebben a csoportban a gyermekek a napi te-
vékenységük során játékos formában ismerked-
hetnek a német nyelvvel. A célunk az egészséges 
életmódot követő, a mozgást, a környezetet sze-
rető és tisztelő, a hagyományokat ismerő gyer-
mekek nevelése.

Az intézményvezető azt is elmondta, hogy a 
csoportokba vegyes életkorú kisgyermekek tar-
toznak. 

– Ez a szerkezeti forma erősíti a szociali-
zációt, modellezi a nagycsaládi helyzetet. Az 
intézmény kiemelt feladatának tartja, hogy az 
apróságok érdeklődéssel forduljanak a környe-
zetük felé. Az óvodapedagógusaink elfogadó és 
szeretetteljes környezetben, játékos tevékenysé-
gekkel fejlesztik a gyermekek képességeit, hogy 
az intézményből kikerülve megfelelő ismereteik 
legyenek az őket körülvevő világról, s felkészül-
tek legyenek az iskolai életre. 

A jubileumi ünnepségen Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntőt mondott, majd az 
önkormányzat nevében Lévai István Zoltán al-
polgármesterrel együtt emléklapot adott át az 
intézmény vezetőjének, valamint egy faliórát és 
350 ezer forintot ajándékozott az anyaóvodának, 
illetve 850 ezer forintot a Kölyökmackónak.

A műsorban az óvónőkön és a mostani óvo-
dásokon kívül a régebben ide járó gyerekek is 
táncos, énekes, verses, zenés műsorral működ-
tek közre.  A rendezvényen részt vett Bauer Fe-
renc, a körzet önkormányzati képviselője is.

Ê Fülep E. 

Bölcsődei 
beiratkozás

KEDVES SZÜlőK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bölcsődei 
beiratkozás időszaka a 2017/18-as 
nevelési évre minden bölcsődében     

2017. június 12-től (hétfő) június 16-ig 
(péntek) tart, 9–15 óráig. 

A Csiga-biga bölcsőde (1185 Fülek 
utca 2.) a felújítási munkák miatt első 

alkalommal  november 2-án (csütörtök) 
fogadja a felvételt nyerő gyermekeket.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
– a szülő és a gyermek személyazonosító 

igazolványa
– a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata

– a gyermek TAJ-kártyája

A bölcsődéket nyílt napok keretében 
2017. június 6-tól (kedd) június 9-ig 

(péntek) 16–18 óráig tekinthetik meg.

Minden kedves érdeklődőt várunk!

Marton Attiláné
intézményvezető

Büszkeségtől kipirult arcú anyukák kísérték a 
szintén izgalomtól kipirult arcú gyermekeiket a 
Kondor színháztermébe a 19. alkalommal meg-
rendezett, új nevet viselő Aranyalbum-gálára. Az 
első sort a két fellépő csapat apró tagjai foglalták 
el, ugyanis a díjátadást megelőzően, mint a népi 
gyermekjátékok kategória győztesei, rövid, de 
tartalmas műsorukkal ők adták meg a rendez-
vény alaphangulatát.  

Az önmagát veterán Aranygála-szervezőként 
bemutató Patakfalvi Attiláné tehetséggondozási 
szakértő elérzékenyülve köszöntötte a tanuló-
kat, a szülőket, a felkészítő tanárokat, az intéz-
ményvezetőket, az önkormányzat és a tankerület 
képviselőjét. Ezt követően a színpadra invitálta a 
Darus Utcai általános Iskola Gyermeklánc elne-
vezésű csapatát, amely az 1–2. osztályosok között 
a népi gyermekjátékok kategória győztese lett. 

A remek produkciót követően Galgóczy Zoltán 
alpolgármester emelkedett köszöntőre. 

– Egy igazi csapatmunka minden résztve-

vőjének kijár a vastaps. A gyermekek tehetsége 
mellett mind a felkészítő tanárok tudására, em-
patikus hozzáállására, mind a szülők türelmére, 
megnyugtató jelenlétére szükség volt. 

A másik műsorszámot a Bókay árpád álta-
lános Iskola rábaközi liliomok csapata mutat-
ta be, amely a 3–4. évfolyamosok közül szintén 
kategóriagyőztes lett. 

– Ez egy olyan pillanat, amelyet kiemel-
ten kell kezelni – mondta rövid köszöntőjében 
Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont igazgatója, hozzátéve: – Idén ti voltatok 
a legjobbak, és számomra is megtisztelő, hogy 
együtt ünnepelhetek veletek. Csak így tovább! 
Elérkezett a megérdemelt díjak átadásának 
örömteli pillanata. A gyermekeknek oklevelet és 
könyvet, a felkészítő tanároknak egy szál virág 
kíséretében szintén oklevelet és egy szép kivite-
lű szakácskönyvet nyújtott át Galgóczy Zoltán és 
Bak Ferenc. 

Ê gönczöl A.

Az Apró virágos kertek elnevezésű rendezvényen 
– amelyet a lőrinci Kossuth téren először rendez-
tek meg – időre kellett bebizonyítaniuk a krea-
tivitásukat az indulóknak, akik olyan gyönyörű 
piciny kerteket hoztak létre, hogy még a szakem-
berekből álló zsűri is ámult a látványtól.

Elég, ha csak néhány címet említünk meg, 
hogy beinduljon az olvasó fantáziája: Virágfolyó, 
Tündérland, Szivárvány, Vándorbatyu, Ficánka, 
Miniállatkert, Füvészkert, Bors néni kertje, 
Miniarborétum, Csipkerózsa-rom. Ez utóbbi 
nyomban szemet szúrt a Kossuth téren járóknak, 
ugyanis a kis kert közepén egy kavicsokból felépí-
tett impozáns vár áll. Nehéz lett volna eldönteni, 
melyik kert végez az élen a tizenkilencből, mert a 
legtöbb esélyesnek tűnt, de abban biztosak lehet-
tünk, hogy a Csipkerózsa ott lesz az élbolyban. 
Nos, két órával a verseny elkezdése után – kere-
ken ennyi idő volt az álmok megvalósítására – ki 
is derült, hogy ez lett az első. A Zöld liget óvo-
da csapata büszkén vihette haza az első helyről 
szóló oklevél mellett az 50 ezer (!) forint értékű 
vásárlási utalványt, amelyet növényekre, illetve 
növénygondozáshoz szükséges eszközökre fordít-
hatnak. Második a Kandó Téri általános Iskola, 
harmadik a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat csa-
pata lett – ők 30 ezer, illetve 20 ezer forinttal gaz-

dagodtak. A Főkert Zrt. szóvivője, a zsűri elnöke, 
Marosán Angelika értékelésében kiemelte, hogy 
mind a tizenkilenc csapat tagjai kreativitásukról 
és ügyességükről tettek tanúbizonyságot, mert 
ilyen rövid idő alatt olyan alkotásokat hoztak lét-
re, amelyek gyakorlott kertészeknek is becsületé-
re váltak volna. A legtöbb gyerek ráadásul nem is 
kertes házban cseperedik…

– remek ez a kerületi kezdeményezés, amely 
remélhetőleg a főváros más területein is megva-
lósul, mert ily módon is lehet a gyerekeket a vi-
rágok, a kertek, a természet szeretetére nevelni 
– mondta. 

Szarvas Attila alpolgármester ezzel egészítette 
ki a szavait:

– Az is öröm, hogy hónapokig itt maradnak 
ezek a csodák, amelyeket bárki megnézhet a nyá-
ron, és követheti a példát otthon. 

Az alpolgármester azt is megemlítette, hogy 
szerencsére a járókelők vigyáznak a művekre, az 
előző években a piac melletti korábbi helyszínen 
egy virágot sem téptek le.

– remélem, hogy így lesz ez a Kossuth téren 
is… 

Kirrné Feicht Ágnes, a kerület főkertésze a 
színvonalat dicsérte.

Ê-temesi- 

rábaközi liliomok a Kondorban 
huszonnégy versenyen hatvanöt kategóriában mérték össze a tudásukat a 2016/17-es 
tanév során kerületünk alsó tagozatos tanulói. a versenyek győzteseit és helyezettjeit 
jutalmazták május 29-én a kondor Béla közösségi házban. 

Kertépítő gyerekek a Kossuth téren
virágokból szőtt álmok valósultak meg azon a kertépítő versenyen, amelyet május vé-
gén rendeztek meg kerületi iskolások és óvodások részvételével. 
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Erdő-mező
meséi
ha nem látom, nem hiszem el, 
milyen rajz- és íráskészséggel 
bírnak a kerületi iskolák alsó 
tagozatos tanulói. de láttam, 
mégpedig május 31-én a város-
háza galériában a rajzpályázat 
győzteseinek díjátadó ünnepsé-
gén.

Az Erdő, mező meséi című pályázatra 
a 2016/17-es tanév során 250 munka 
érkezett, s ezekből a legjobbnak ítélt 
54 pályaművet jutalmazták. A juta-
lomkönyv nem más volt, mint a mind 
a 250 rajzos mesét tartalmazó esztéti-
kus kiadvány. 

– Ti töltöttétek meg ezt a nagysze-
rű könyvet – köszöntötte a díjazotta-
kat Galgóczy Zoltán alpolgármester 
–, és nem is akárhogyan. A természet 
színeit, az erdők, mezők lakóit rövid 
mesével kísérve úgy mutattátok be, 
hogy azok és ők egy pillanat alatt az 
olvasó legjobb barátaivá válhattak. Al-
kotásaitokkal bizonyítottátok, milyen 
egyszerű is a sündisznó, a lovacska, 
a méhecske, a szamár, a mókus és az 
ember harmonikus együttélése a ter-
mészetben. Gratulálok nektek, és ígér-
jétek meg, hogy a lassan elérkező nyári 
szünetben azért pihenni is fogtok, él-
vezve a nyár kínálta örömöket.  

A köszöntőt követően szép sorban, 
kéz a kézben érkeztek a tanulók és 
felkészítő tanáraik az oklevelek és a 
könyvjutalmak átvételéhez, amelyeket 
szintén az alpolgármester adott át. A 
díjazott alsósok első dolga természetes 
módon saját alkotásuk kikeresése volt, 
majd miután rátaláltak, széles mosoly 
kíséretében begyűjtötték a szülői di-
cséreteket, és azonnal beálltak a fotó-
záshoz.

A díjátadó házigazdája, egyben a 
könyv szerkesztője és a borító tervező-
je, Patakfalvi Attiláné tehetséggondo-
zó volt. A kiadvány a kerületi önkor-
mányzat támogatásával jelent meg.

-gönczöl-

óriási felháborodást váltott ki tavasszal, 
amikor egy televíziós forgatás kedvéért a 
stáb „belerondított” Bud Spencer portréjá-
ba a Filatorigátnál. Egy graffitiművész ko-
rábban alkotta meg itt a nápolyi nevettető 
gigantikus arcmását, amelyet a rajongók 
emlékhelyként látogattak, enyhítve amiatti 
bánatukat, hogy eddig még nem sikerült 
elérniük, hogy Budapesten közterületet 
nevezzenek el az olasz színészről. A tévés 
stáb egyébként nem okozott kárt magában 
a portréban, csak annak hátterébe festett 
bele, de ez is indulatokat váltott ki, ami el-
sősorban a rajongói oldalán volt tetten ér-
hető. A kedélyeket az csillapította le, hogy 
a közösségi portál egy másik kezdeménye-
zése végül is elérte a célját: Bud Spencernek 
szobra lesz Magyarországon, vagyis egy 
olyan emlékműve, amelyhez senki nem 
nyúlhat büntetlenül.

őt akarták
A szobor elkészítésére Tasnádi Szandra 
Pestszentlőrincen élő fiatal szobrászművész 
kapott felkérést.

– én magam is régóta tagja vagyok a 
Bud Spencer- és Terence Hill-rajongói ol-
dalaknak, sok ilyen eseményen részt is vet-
tem. Azt hiszem, valahogy az indította el 
az egészet, hogy amikor 2016 nyarán, a szí-
nész halálát követően elkezdődött a szobo-
rért folytatott like-gyűjtés, megjegyeztem, 
hogy ez milyen nagyszerű dolog, és mek-
kora megtiszteltetés lenne nekem, mint a 
pályája elején járó alkotónak, ha megkap-
hatnék egy ilyen feladatot – mesélte Szand-
ra a Városképnek.

A rajongók, úgy tűnik, nem gyanakvó 
emberek, mert valaki egészen egy borsodi 
nagyvárosig továbbította a megjegyzést.

– Méghozzá Kazincbarcika polgár-

mesterének. Egyszer csak felhívtak, hogy 
beszéljünk a dologról. Megdöbbentő volt, 
hiszen semmiféle referenciát nem kértek. 
Bíztak bennem.

nyár Végére kész
Tasnádi Szandra pedig igyekezett megszol-
gálni a bizalmat. Előbb néhány portréváz-
latot készített el, hogy megmutassa, mi az 
elképzelése, majd saját költségére egy bronz 
mellszobrot is, amelyet decemberben a Vá-
roskép is bemutatott. Az előtanulmányok 
sikert arattak a rajongók körében is, így 
semmi akadálya nem volt annak, hogy ne-
kiálljon az egész alakos szobor elkészítésé-
hez.

– Ez a szobor nem életnagyságú lesz, 
hanem annál is nagyobb: 5/4-es méretű, 
illetve 210 centiméternél magasabb – ma-
gyarázta az alkotó –, és Kazincbarcika 
központjában állítják fel. Annak idején a 
munkámat ingyen ajánlottam fel, az elő-
állítás költségeit azonban magára vállalta a 
megrendelő önkormányzat. 

Az alkotás egy kicsit több lesz, mint 
egyszerű emlékszobor.

– A talapzat alá időkapszulát tervezünk, 
amelyben a rajongók elhelyezhetik kedvenc 
tárgyaikat, emlékeiket, feljegyzéseiket az 
utókor számára. Még nem döntöttük el, 
hány évre szóljon az üzenet. Hosszú idő, de 
én a 86 évet javasoltam, mivel Bud Spencer 
86 évesen halt meg.

A talapzatot az időkapszulával Bud 
Spencer június 27-i halálának egyéves év-
fordulója alkalmából avatják fel, a szobrot 
pedig az október 31-i születésnap évfor-
dulójához igazítva. Ez egyébként Tasnádi 
Szandra születésnapja is, így az alkotó 
együtt ünnepelhet majd a rajongókkal.

– A nyár végére szeretnék elkészülni a 
szoborral – mondta. – Akkor szeretném 
majd a kerületieknek is megmutatni a mű-
helyemben. Szeretettel várok minden ér-
deklődőt az alkalomra.

Ê kerékgyártó györgy

„a talapzat alá időkapszulát 
tervezünk, amelyben a rajongók 
elhelyezhetik kedvenc tárgyai-
kat, emlékeiket, feljegyzéseiket 
az utókor számára.” 

Bud Spencer egy lőrinci műhelyben
a nemzetközi felmérések szerint Bud spencernek Magyarországon van a leg-
több rajongója. Nem csoda, hogy a nápolyi származású filmművész éppen 
itt kap életnagyságúnál is nagyobb szobrot. ez egy tehetséges, fiatal pest-
szentlőrinci szobrász, tasnádi szandra alkotása, amelyet nemsokára meg is 
tekinthetünk.
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Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 
Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 

Sina Simon sétány 6. fszt. 158. – 14 m² - hrsz: 150228/65/A158 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – üzlet – hrsz:152411 
Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/2 
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 

Üllői út 365. fszt. 12. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

 
 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. június 26. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. június 30. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

A következő naptári héten telefonon vagy írásban 
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

 
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

Alacska út - 649 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 4. fszt. 11. 45 m2 – üzlet - hrsz: 150833 

Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 

Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 
Csontváry utca 15. fszt. 11. – 23 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/11 

Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6 

Havanna utca 50. fszt. 217. -9 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/217 
Havanna utca 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 

Havanna utca 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 
Rákóczi utca 31. fszt. 3. - 54 m2 – üzlet - hrsz: 141194/A/3 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 Híd, amely összeköt

Podo-híd címmel 14. alkalommal szerveztek roma–magyar diák kulturális 
fesztivált június 1-jén a kondor Béla közösségi házban. 

A versenyzők – roma és nem roma diákok 
– együtt készültek a vetélkedőre kizárólag 
cigány témájú irodalmi, zenei és táncpro-
dukciókkal. A fesztivál nevét és szellemi-
ségét a kezdeményező kerecsendi Magyary 
Károly általános Iskola és Zeneiskola be-
leegyezésével vették át a szervezők.

A podo, amely a cigány nyelvben hidat 
jelent, itt a két kultúra közötti kapcsolatra 
utal. A híd összeköti a magyar és a roma 
kultúrát, de nem olvasztja azokat össze.   
Lőke Józsefné (Maya), a kerületben műkö-
dő Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási 
Egyesület elnöke a roma és más hátrányos 
helyzetű gyerekek nevelését, oktatását se-
gítő pedagógusok munkaközösségével 
több mint egy évtizede szervezi fáradha-
tatlanul a hídépítést. A fesztivál keretében, 
amely egyben verseny is, a roma és nem 
roma gyerekek közösen mutatják be a ci-
gány kultúra értékeit. 

A résztvevőket Nagy Gyuláné, a ren-
dezvény háziasszonya köszöntötte, a szín-
padi műsorszámok sorát Szarvas Attila 
alpolgármester, a rendezvény fővédnöke 
nyitotta meg. 

– A fesztivál célja az, hogy erősítse a 
roma fiatalok önértékelését, ugyanakkor 

lehetőséget ad arra is, hogy a cigány és 
nem cigány származású diákok az együtt-
működés kapcsán minél jobban megis-
merjék egymást, és kölcsönösen nyitottak 
legyenek egymás kultúrájára. A rendez-
vény egyfajta misszió is, mert a fiatalok 
meg tudják mutatni a tehetségüket – fo-
galmazott az alpolgármester. 

A verseny előtt „bemelegítésként” a Ze-
nevár óvoda apróságai műsorral kedves-
kedtek a közönségnek. 

A kerületi diákok mellett a budaörsi, a 
lucfalvi és a mátraverebélyi tanoda tanu-
lói is bemutatkoztak. A zsűri elnöke Nagy 
Gusztáv, a Kalyi Jag roma Nemzetiségi 
Gimnázium tanára és Budavári Klára ta-
nácsos, gyermekkönyvtáros volt. 

A 2016-os Podo kulturális feszti-
vál legsikeresebb résztvevői – köztük a 
Bókay iskola két diákja – idén tavasz-
szal az Európai Parlament (EP) vendé-
gei voltak Brüsszelben Meszerics Ta-
más EP-képviselő és Zarándy Zoltán 
EP-képviselői tanácsadó támogatásával.  
A rendezvényen részt vett Lakatos László, 
a XVIII. kerületi roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke és Zarándy Zoltán is.  

Ê Fülep E. 

Egy-egy kiállításmegnyitó alkalmával 
nemcsak a kiállított alkotásokat, de az al-
kotók egyéniségét, életútját, művészi hit-
vallását is megismerhetjük. A festőművész 
pajkos „somogyi” mosolya visszaköszönt 
a mintegy harminc kiállított alkotásról. A 
Jártam-keltem én, láttam-csodáltam címet 
viselő tárlat képei bizonyítják, hogy rumi 
rózsa bejárta Európát, megfestette az él-
ményeit, ám ez alkalommal mégis az erdé-
lyi tájaknak és szülővárosának, a Somogy 
megyei Marcalinak és környékének művé-

szi ábrázolása viszi a prímet. Megnyitójá-
ban Frömmel Gyula festőművész beszélt a 
kiállított művekről, az alkalmazott techni-
kai megoldásokról, ám döntően a festőmű-
vészhez fűződő barátsága és az iránta érzett 
tisztelete csengett ki a szavaiból.  

A megnyitón a Becsei Ferenc ének- és 
gitárművész által előadott dalok remekül 
illeszkedtek az eseményhez.

A „mosolygó” alkotások június 30-ig 
láthatók.

Ê g. A.

Mosolygó alkotások
a Pestszentimrei közösségi háznak, a művészetek imrei menedékházának 
fényei rumi rózsa festőművész képei előtt tisztelegtek május 31-én.
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sZolgáltatás
n hŐsZigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 

áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n Festés 300 Ft/m2-től! Díszítő festés, mázolás. Épület külsőrész festése. Lambériák, 
kerítések, kapuk lazúr és zománc mázolása, festése. Parkettacsiszolás – lakkozás. Laminált 
parketta lerakás. Tel.: 0620-945-5473, 0630-499-1814

n sZŐNyegtisZtítás, kárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

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

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

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

n aBlak, ajtÓ, redŐNy, MŰaNyag NyílásZárÓk, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciá-
val. Tel.: 0630-849-4294

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. ázások 
csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok cseréje.

 tel.: 06-20-491-50-89

n lakatos Mester gyorssZolgálat! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZerelés gyorssZolgálat, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFA-
GYASZTÁS. 06-70-544-4050

n gáZkésZülék karBaNtartás-tisZtitás, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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

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

n MiNdeNNeMŰ régiséget vásárolok, DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL KÉSZ-
PÉNZÉRT! BUTORT, FESTMÉNYT, CSILLÁRT, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, SZÖNYEGET, ÓRÁKAT, 
HIRADÁSTECHNIKÁT, CD-DVD, BAKELIT HANGLEMEZT, FÉNYKÉPEZŐGÉPET ÉS OBJEKTÍVET, 
EZÜST-BRONZ-RÉZ TÁRGYAKAT, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT, KÖNYVEKET, KITÜNTETÉST, JEL-
VÉNYT, HÁBORUS-KATONAI TÁRGYAKAT. PINTÉR NIKOLETTA, 06-30-973-4949, 466-83-21

iNgatlaN
n drNest.hu ajánlata: kiadó ház egyszintes, háromszintes, raktár 300 nm, utcafrontos 

forgalmas üzletek, eladó új házak egy és kétszintesek. Gömbpanoráma fotózás, videók, lézeres 
felmérés, kreatív marketing.

adás–vétel–régiségek

n biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik 
és MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, 
sZobrokAt, EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, 
PéNZérMékEt, kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, vAlAMiNt 
tElJEs HAgyAtékot. tElJEs loMtAlANitássAl! MAgAs ároN DiJtAlAN 
kisZállássAl!!! 06-70-423-3435

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, kEráMiát, 
sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit HANglEMEZt, 
FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ tárgyAkAt, 
biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, JElvéNyt, Háborus-
kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
júniusban is! Látogasson el hozzánk!

Üllői út 427. 
Tel.: 06 1 332 01 41
amplifon.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Többen attól tar ta nak, hogy
a hallás  vizs   gálat után vég ‐
 ér  vé  nyesen be bizo  nyo so ‐

dik, hogy való ban baj van a
hallásukkal. Pedig a panaszok
nem szűnnek meg maguktól, sőt
rosszab bodhat is ez az álla pot,
ráadásul a hallás  csökkenés rá ‐
nyom hatja a bé lyegét az érintett
családi – és társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet
élni jó hallás nélkül. Gondoljunk
csak bele, hogy ez az érzék ‐
szervünk mennyi hasz nos infor ‐
má cióval lát el bennünket a
minket kö rül vevő világról. A hal‐
lás na gyon összetett folyamat, és
a fül az egyik legbonyo lul tabb
szer vünk, amely a leve gőben ter‐
jedő rezgés hullá mo kat fogja föl,
majd azokat az agy felé továbbít ‐
ja, ahol a hangjelek dekódolása
zajlik.  
A HALLÁS CSÖKKENÉS JELEI
A halláscsökkenést leg gyak   ‐
rabban a belső fülben található
szőr  sejtek ká ro sodása, illetve

azok elhalása idézi elő. A szőr sej ‐
tek köz  ve tí té sé vel jut el az infor‐
máció az agyhoz, így azok
sérü lése ese tén a fül nem képes a
han gokat megfelelően ér zékelni.
Ez leggyak rabban az idő sö dés fo ‐
lya  ma tának ter mé  sze tes része ‐
ként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti
a be szédet, és gyak ran vissz a ‐
kérdez a beszélgetés közben, illet ‐
ve nem a feltett kér  désre vá laszol,
már gya   na  kod hat, hogy a hát tér ‐
ben hallás romlás állhat.

Amennyiben a kör nye zete is
jelzi, hogy a televíziót és a rá diót
átlagon felüli hangerővel hallgatja,
illetve a színház ban – bár    milyen
kö zel is ül a szí né  szekhez – gon  dot
okoz meg halla ni a pár beszédet, itt
az ideje, hogy tegyen lé pé seket az
egész sége ér de kében.

A hallás vizsgálatra nem kell
várni; mindenki egyéni időpontot
kap az Ampli fonnál. Érde mes
tehát most be je lent  kezni a 06 1
332 01 41-es telefonszámon.

Miért olyan nehéz
elfogadni, ha gond
van a hallásunkkal?
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 

a városgaZda Xviii. kerület 
NoNProFit Zrt. a kÖvetkeZŐ 

PoZíCiÓkBa keres MUNkatársakat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n eMelŐgéP-keZelŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások 
betartása és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidrau-
likus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n varrodai MUNkatárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha 
készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás 
az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n tehergéPkoCsi-veZetŐ és rakodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba kere-
sünk munkatársakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, - a 
rakomány károsodásmentes szállítása, - részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadá-
sa - átvétele, - a rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt 
adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
D kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

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

n reNdeZvéNy-elŐkésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, 
feliratok kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - 
rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának 
visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképes-
ség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség.

n jogásZ BesZerZési területre: Társaságunk jogász kollégát keres beszer-
zési területre. Feladatok: - közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, 
együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt 
vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi 
és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak 
bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel 
a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az 
elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, 
piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - 
támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdések-
ben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és 
problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói 
szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 
éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

n villaNysZerelŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, meg-
bízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n NehéZgéPkeZelŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari 
és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, 
hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s 
bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos 
munkavégzés, csapatszellem.

n aUtÓMosÓ: Keresünk hosszú távra szorgalmas autómosó munkatársakat. Feladat: A 
társaság flottájának (teher- és személygépjárművek, munkagépek) kézi és gépi mosása, tisz-
títása. Előny: Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Amit kínálunk: Teljes 
munkaidős, bejelentett alkalmazotti munkaviszony.

n koNtroller: Társaságunk kontroller munkakörbe keres munkatársat. Feladatok: - a 
társaság működési területein keletkező információk, adatok, naturális- és pénzügyi formában 
történő összegyűjtése; - vezetői információs igények szerint az összegyűjtött adatokat 
szintetizálása és rendszerezése; - a társaság vezetése által meghatározott időszakonként 
vezetői információ biztosítása; - a keletkezett információkat elemzése, azokból a társaság 
gazdálkodására vonatkozó következtetések levonása és a megfelelő döntési szintekhez történő 
adat vagy információ visszacsatolások biztosítása; - részvétel az üzleti tervezés valamennyi 
fázisában, az abban foglalt határidők betartásáért felelősség vállalása; - részvétel az éven 
belüli előrejelzések (forecast) félévkor és a harmadik negyedév végén esedékes elkészítésé-
ben; - felelősség vállalása a társasági információs rendszerek (EMIR, ügyviteli nyilvántartások, 
egyéb) folyamatos karbantartásáért és fejlesztésének elősegítéséért; - felelősség vállalása 
a társaság által alkalmazott ún. UTK kódszámrendszer karbantartásáért és fejlesztésé-
ért; - egyedi projektek vonatkozásában döntés előkészítés végzése, - elő- és utókalkuláció 
készítése. Elvárások: legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettség, számviteli, 
pénzügyi vagy kontrolling területen szerzett tapasztalat, kiváló elemző és problémamegoldó 
képesség, time-management, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés, precíz, 
pontos, határidőben történő munkavégzés, kimagasló kommunikációs és együttműködési 
képesség, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) felhasználói szintű ismerete. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, fejlődési lehetőség.

n alkalMaZás üZeMeltetŐ MUNkatárs: Társaságunk alkalmazás üzemel-
tető munkatárs pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése, 
támogatása vállalati környezetben, - hibabehatárolások, általános felhasználói support, 
- frissítések, verzióváltások végrehajtása, - események monitorozása, a felmerülő hibák 
vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása, - projektek bevezetési feladatainak specifikálásá-
ban való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok 
ellátása. Elvárások: informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, precizitás és 
megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves 
tapasztalat.

n helPdesk MUNkatárs: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres 
munkavállalót. Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt informatikai 
támogatása, - kliens oldali eszközök (telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, 
stb.) beüzemelése, hibaelhárítása, cseréjének elvégzése, - vezetékes és vezeték nélküli 
hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak ellátása, - alapszoftverekkel (Levelezés, Office, 
Intranet) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás, - üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, 
könyvelési- és bér rendszer, iktatási rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás, 
- részvétel az éves informatikai eszközöket érintő leltározási feladatok ellátásában, - informati-
kai rendszerekkel kapcsolatos nyilván-tartások vezetése, átadás-átvételek dokumentálása, 
- saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk rendszerében. Elvárások: 
informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, precizitás és megbízhatóság, szerve-
zőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.

n jegyPéNZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A 
munkakör leírása: Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátása, valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai 
pénztárak működtetése, a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt 
jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérlet, stb.); - beléptető karórák érvényesítése, 
visszavételezése; - szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és 
nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása; - napi elszámolás elkészítése, a számlák 
és a bevétel elzárása; - időszakos jelentések készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; műszakos beosztás vállalása; precíz, megbízható 
munkavégzés; felelősségteljes, önálló munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC programok fel-
használó szintű ismerete. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

n UsZodaMester: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencé-
ben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence 
és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás 
szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a mun-
kakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.  Elvárások: uszodamesteri 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes munkavégzés, 
műszakos munkarend vállalása.

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

Intenzív esti középiskolai képzés
Érettségi bizonyítványt szerezhet!

A képzés indul: 2017. szeptember 5-én

vagy 3 év.
Képzés helyszíne:

„Budapest” Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és 
Sportiskola

„Budapest” Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és 
Sportiskolában

1201 Budapest, Vörösmarty utca 89-91. OM: 035468
Tel/fax: 06 - 1- 284 - 2661

E-mail: igazgatosag@bkszki.sulinet.hu
www.bubaki. hu

www.bp18.hu
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14 Negyedszer rajtol a Tour de Bókay Programajánló

Programok
rÓZsa MŰvelŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498,     
291-2896
www.rozsamh.hu
Június 19-től 23-ig: Mese- 
és élménytábor
Június 26-tól 30-ig: Kalan-
dos kézműves tábor
Szerdai napokon 10 és 12 
óra között Baba-mama klub 
és játszóház. A részvétel 
ingyenes.
Szintén szerdánként 14.30-
kor meridiántorna. A foglal-
kozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az 
immunrendszert.
Keddenként és csütörtö-
könként az alábbi foglalko-
zásokra várjuk az érdeklő-
dőket. Etka-jóga: 700 Ft/
alkalom vagy 3000 Ft/5 
alkalom. Zumba: 700 Ft/
alkalom. Gerinctorna: 700 
Ft/alkalom. Callanetics (női 
zsírégető torna): 800 Ft/
alkalom, 8 alkalmas bérlet: 
4800 Ft.
Keddi napokon Ringató. 
Részvételi díj: 1000 Ft/
alkalom vagy 4000 Ft/5 
alkalom.
Hétfőn és szerdán New 
Dance World hip-hop 
tánciskola.
A nyári időszakban tanfo-
lyamaink, foglalkozásaink 
egy része szünetelni fog. A 
Ringató június 13-ig, a Ba-
ba-mama klub és játszóház 
június 14-ig, az Etka-jóga 
június 15-ig, a New Dance 
World tánciskola június 21-
ig, a callanetics és a zumba 
pedig június 29-ig várja a 
látogatókat.
A foglalkozásainkra és a tá-
borainkra jelentkezni, illetve 
azokról további információt 
kérni az elérhetőségeinken 
lehet. 
A művelődési ház 
nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig, hét-
végén a rendezvényekhez 
igazodva. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertek-
re, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4seasoNs sí- és 
sNowBoardPark

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mestersé-
ges pályán folyamatosan le-
het sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezd-
ve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett okta-
tók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

PestsZeNtiMrei
sPortkastély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Június 17. 17 óra: 

Summernight – zumbaparti
Június 27. és július 2. 
között: Látványtánc Eu-
rópa-bajnokság a Magyar 
Látványtánc Szövetség 
szervezésében

lŐriNCi NagykÖNyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Június 8. 17 óra: Mesé-
be zárt kincsek. Náfrádi 
Anikó előadása a mesék 
csodájáról szülőknek, 
pedagógusoknak. Téma: 
Veszteségfeldolgozás 
mesékkel.
Június 12. 14 óra: A 
Tomory Lajos Múzeum Ba-
ráti Társaság összejövetele
Június 14. 16.30: 
KézműveSzerda – gyöngy-
fűzés
A Galéria 18 
kiállítóteremben Feketéné 
Krázi Tímea intarziaalkotá-
sai láthatók a nyár végéig.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
A könyvtár június 19-től 
nyári menetrend szerint 
üzemel. Hétfőn, szerdán és 
csütörtökön 13-tól 19 óráig, 
kedden és pénteken 9-től 
14 óráig lesz nyitva. Szom-
baton és vasárnap zárva.

havaNNa-lakÓtelePi 
kÖNyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a 
Tomory Lajos Múzeum által 
Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról 
rendezett időszaki kiállítás 
látható.

PestsZeNtiMrei
kÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első 
emeletén hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken 11–17 
óra között tart nyitva. Ked-
den és szombaton zárva.

koNdor Béla
kÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 8. 16.30: Gerinc-
torna
Június 9. 18.15: Ladies’ 
Dance Mix
Június 10. 8 óra: Baba-ma-
ma holmik börzéje
Június 11. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Június 12-től 14-ig 9 órától: 
Sminktábor
Június 13. 12 óra: Nyugdí-
jas pedagógusok köszön-
tése
Június 13. 16.30: Gerinc-
torna
Június 14. 15 óra: Tere-fere 
klub
Június 14. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Június 15. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE össze-
jövetele
Június 15. 16.30: Gerinc-
torna
Június 16. 18.15: Ladies’ 
Dance Mix
Június 16. 19 óra: Az őrült 
nők ketrece – a Figurák 
Színjátszó Társulat előadása
Június 17. 9 óra: A hatalom 
kártyái (kártyajáték)
Június 18. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Június 20. 16.30: Gerinc-
torna
Június 20. 17 óra: 
Nemcsics Antal festőmű-
vész kiállításának ünnepé-
lyes megnyitója
Június 21. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix

Június 22. 16.30: Gerinc-
torna
Június 23. 18.15: Ladies’ 
Dance Mix
Június 24. 14 óra: Jön már 
jön a nyár – a Fráter Lóránd 
Nótakör zenés-táncos 
műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György
Június 25. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Június 26-tól 30-ig 10 
órától: Ékszerkészítő és 
tűzzománctábor
Június 27. 16.30: Gerinc-
torna
Június 28. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Június 29. 16.30: Gerinc-
torna
Július 1. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Július 2. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától ke-
rámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves 
kuckó.
Az Aulagalériában Nemcsics 
Antal festőművésznek, a 
színelmélet professzorának 
kiállítása június 20-tól július 
7-ig látható.

toMory lajos MÚZeUM 
központi iroda:
kondor béla sétány 10.

Telefon: 290-1585,       
06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, 
online térképes felület a 
kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmány-
kötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi 
eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmány-
kötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, 
a villamosmegállóval szem-
ben): Pestszentlőrinc, Üllői 
út. Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig 10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülő-
gép (a Ferihegy 2B terminál 
mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.
Szolgáltatások: kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, 
helytörténeti séták, múze-
umpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpedagógia 
menüpontjában), vándorki-
állítások kölcsönzése.

MÚZeUMsarok 
kiállítÓtereM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekessé-
gek a kerületi oktatástörté-
net múltjából
A kiállítóterem június 20-ig 
keddtől péntekig 14 és 18 
óra között, szombaton 10 
és 14 óra között tart nyitva, 
június 20-tól augusztus 31-
ig zárva lesz.

havaNNa kiállítÓhely
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885

Állandó kiállítás: Élet a régi-
új lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján.

PestsZeNtiMrei
kÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 
294-5971
www.pikhaz.hu
Június 10. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyerme-
keknek. Manuális kész-
ség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások a legújabb 
technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Június 10. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Június 14. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefon-
számon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Június 15. 17 óra: Ingyenes 
jogi tanácsadás. Előzetes 
jelentkezést kérünk elérhe-
tőségeink valamelyikén.
Június 16. 9.30: Baba-ma-
ma klub. Szezonzáró buli 
Papp Judit bábelőadásával. 
Belépőjegy: 600 Ft, testvé-
rek esetén 500 Ft/fő.
Június 19-től 23-ig 8 
órától: Néptánctábor
Június 19-től 23-ig 10 
órától: Kreatív kézműves 
tábor
Június 21. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefon-
számon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Június 23-án: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reiman Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Június 24. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Június 26-tól 30-ig 9 órá-
tól: Képzőművész tábor
Június 28. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefon-
számon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
A foglalkozásokra, a 
klubokra jelentkezni és az 
időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

a sportban 
Is tovább él 
a bókay név
lassacskán elmondhatják a szervezők, hogy hagyo-
mányt teremtettek. Már a negyedik születésnapját 
ünnepli az általuk életre hívott esemény, s úgy tűnik, 
lesz akár tizedik is…

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája, a Bókay 
Gyermekklinika 2014-ben volt 175 éves. Az évfordulót akkor jótékony-
sági kerékpártúrával ünnepelték meg. Az elsővel, ám néhány nap múl-
va, június 11-én már a negyediket rendezik meg. 

 Az ötletgazda, mondhatnánk, a Tour de Bókay szellemi tulajdono-
sa, dr. Tóth-Heyn Péter, a klinika igazgatóhelyettese lelkesen szervezi a 
mintegy 15 kilométeres kerékpáros tömegmegmozdulást.

– A Tour de Bókay elsődleges célja a klinikánk alapítványának, il-
letve a betegellátásnak a támogatása. A legjobb visszajelzés az, hogy 
minden évben többen vagyunk a gyermekklinika udvarán. Olyannyira, 
hogy egyre nehezebben férünk el… – mondta az igazgatóhelyettes.

A kerékpáros menet tehát a klinika udvaráról indul vasárnap 9.30-
kor, és a Bókay-kertbe érkezik. A kerekezés útvonala megegyezik az ed-
digivel. A résztvevők a Bókay János utcából az Üllői útra kanyarodnak, 
azon gurulnak végig, egészen a pestszentlőrinci Baross utcáig, amelyen 
át eljutnak a közeli Bókay-kertbe.

A mezőny megérkezése után a helyiek, a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia ifjú sportolói tartanak bemutatókat. Azok a bringások, akik-
nek még marad ereje, a kalandparkban próbára tehetik a bátorságukat, 
a teniszpályákon pedig az ügyességüket. Ugrálóvár, strand, pónifogat, 
arcfestés, kézműveskedés, hófánkozás várja a gyermekeket, ezen kívül 
12-től 18-ig véradásra is lesz lehetőség.

Ebben az évben lejjebb vitték a nevezési díjakat, egységesen 500 
forint ellenében szállhatnak nyeregbe az indulók. Nevezni az indulási 
helyszínen lehet.

Dr. Tóth-Heyn Péter elmondta azt is, hogy nem akarnak nevezési 
csúcsot dönteni, mert a klinika udvarának a befogadóképessége érthe-
tően korlátozott. Az indulók száma eddig 600–800 között volt, s most is 
elégedettek lennének ennyivel.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a rendezvényen csak a közúti 
közlekedés szabályainak megfelelő kerékpárral lehet részt venni!

Ê-róth-

tenIszfesztIvál 
 
első alkalommal rendez teniszfesztivált a kerületben a 
Balázs testvérek tenisziskola és a Pestszentlőrinci te-
nisziskola a gubacsi Zsófi teniszklubban. a programról 
és az előkészületekről Borfői-Balázs ildikót kérdeztük.

 
Vitathatatlan, hogy kétszeresen jó helyet választott a tenisziskola a ren-
dezvényhez. Egyrészt azért, mert a Gubacsi név jól cseng a sportágat 
kedvelők körében, hiszen a tulaj, Zsófi nemzetközi sikereket is elért a 
pályafutása során, egy egyéni és egy páros WTA-tornagyőzelmének is 
köszönhetően a világranglista 76. helyén is állt. Másrészt azért, mert az 
Üllői út 841. alatti teniszklub elbűvölő környezetben fekszik a maga hat 
pályájával, sok zöldjével, árnyas fáival.

– Ha azt mondom, hogy úgy készülünk, mint még soha, akkor az 
biztosan igaz, mert első alkalommal, de hagyományteremtő szándék-
kal szervezzük az eseményt – mondta Borfői-Balázs Ildikó, akitől azt is 
megtudtuk, hogy június 11-én déltől körülbelül négyig csupa sportos és 
vidám program fogadja a látogatókat.

A legkisebbektől a felnőttekig mindenki megtalálhatja a maga örö-
mét, mert a kezdők és a haladók mellett azokra is számítanak, akik csa-
ládi programként szeretnék eltölteni a napot az Üllői úti sportkomple-
xumban, amelynek egyébként saját parkolója van.

– lesznek különböző teniszjátékok és családi minitenisz, s mivel ki-
lenc szakképzett edző mondja és mutatja majd a titkokat, az is eljöhet, 
aki először vesz teniszütőt a kezébe – biztatott a részvételre Ildikó.

A sportággal történő barátkozás mellett a gyerekeknek lehetőségük 
lesz az ugrálóvár, a csúszda és a trambulin kipróbálására is, de aszta-
liteniszezhetnek is a vendégek, akik valamennyi szolgáltatást ingyen 
kapják ezen a napon. A slusszpoén a 16 órakor kezdődő tombola lesz 
értékes és persze sportos ajándékokkal.    

További információkkal segít a teniszport.hu weboldal. 
Ê r. F.

táborozás
Július 17-től 21-ig kreatív kulturális, kirándulásos tábor a Börzsönyben! 
A tábor célja a természet felfedezése, megszerettetése a többségében 
lakótelepen nevelkedő, sok esetben hátrányos helyzetű gyermekekkel. 
Verőce és a Csattogó-völgy Budapesttől 50 kilométerre, a Dunakanyar 
keleti oldalán, a Börzsöny déli kapujánál fekszik. Az erdő, hegy-völgy 
rejtekében épült erdei tábor lehetőséget ad naponta más és más csoda – a 
vízi és a madárvilág, az őshonos fák, növények, madarak, állatok – meg-
ismerésére. Mindemellett lehet majd íjászkodni és kézműveskedni is.

részvételi díj: 20 000 Ft. Jelentkezés és további információ: Kondor 
Béla Közösségi Ház (291-6564, 06-70-512-0081).
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ismét váltás a PLER-nél, Perger Zsolt lesz a vezetőedző sPort

– Csak nem sikerült, pedig a kiesés után 
nagy volt a fogadkozás, hogy amint lehet, 
visszakerülnek…

– Sajnos tényleg nem sikerült, csak a 
harmadik helyet szerezte meg az együt-
tes.

– Az, amelyiknek a szakmai irányítá-
sát ön végezte.

– Igen, s a felelősség rám eső részét 
vállalom is, ami meg nem esik rám, azt 
érthetően nem.

túlVállalta
– Hadd szaladjak kicsit elébe annak, 
amit majd a későbbiekben úgyis el-
mond: haraggal váltak el?

– Olyannyira nem, hogy az ősztől, 
mint már korábban is, a PlEr után-
pótlás-nevelésében dolgozom. Tehát 
békében váltunk el.

– No, akkor most mondja el, mi volt 
a csapat, és mi az ön „sara”…

– Be kell látnom, hogy kicsit túl-
vállaltam magam, amikor igent 
mondtam a vezetőedzői posztra, hi-
szen felelősségteljes állást töltöttem 
be, s töltök be most is a Malév SC-nél. 
Ügyvezető vagyok a klubnál, amely öt 
szakosztályt működtet, tehát volt, van 
dolog bőven. Ami tőlem telt, azt meg-
tettem, igyekeztem két lovat megülni, 
de ez nem volt mindig tökéletes. Teljes 
ember kell a csapat élére! Olyan, akik 
reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig 
csak annak él. én nem tudtam megfe-
lelni ennek, mint ahogyan a csapattal 
sem alakult ki olyan összhang, ami-
lyen feltétlenül kellett volna a siker-
hez. Nem találtuk meg az egymáshoz 
vezető ösvényt.

neM találtak 
egyMásra
Azt szokták mondani, kettőn áll a vásár. 
Így volt ez most is?

– Igen, s gondolom, tudják ezt a já-
tékosok is. Már menet közben be kel-
lett látnom, hogy a csapat nem érett az 
első osztályra. Nem azért, mert nem 
voltak meg a képességeik, hanem azért, 
mert az egész PlEr nagyon fiatal, ru-
tintalan volt. Ezt nem bajként, hanem 
állapotként említem. Akartunk, men-
tünk volna, de az „öregebb”, értsd úgy, 
az ideálisabb korú Dabas és Győr most 
még többet tudott, mint mi. Amint már 
mondtam, nem találtunk igazán egy-
másra a srácokkal. Vegyük úgy, hogy ez 
volt a közös felelősség…

Csak a gól dönt
– Mondta, hogy szinte tini volt a csapat.

– Nem szinte, hanem valójában. Nem 
volt könnyű úgy pályára lépni, hogy 
a korelnök 1994-es születésű, tehát 22 
éves. A legöregebb, a másodedzőm, 
laurencz Szabolcs sem hagyta még abba 
a játékot. Mondhatni, a kapusok vitték a 
csapatot, ami részben jó meg dicséretes, 
csak éppenséggel általuk nem lőttünk 
több gólt…

– Hogy látja, mi kell ahhoz, hogy az 
új edzővel ismét első osztályú legyen a 
PLER?

– Vitathatatlan, hogy kellenek új kész 
játékosok. Olyanok, akik fazont adnak, 
akik a kritikus pillanatokban jól dönte-
nek, s mellesleg gólokat is dobnak. Két 
hasonló képességű csapatnál ez számít, 
ez dönt.

tanulóPénz
– Akkor most lesz egy nyugis nyara…

– Ha nem számítjuk azt, hogy a nya-
kamba szakad a Malév SC a maga összes 
melójával, meg azt, hogy a Kassa utcai 
iskolával közösen alakítunk egy kézilab-
da-utánpótlás szakosztályt, amit sínre 
kell tenni, akkor valóban munka nélkül 
telnek majd a napjaim.

– Maradt-e tüske önben?
– Valójában nem, két dolgot azonban 

kristálytisztán látok. Az egyik az, hogy 
az első osztályú tagságért meg kell fi-
zetni a tanulópénzt, a másik, hogy egy 
fenékkel csak egy lovat lehet megülni, 
különösen, ha még vágtázni is akarsz…

 
jÖN Perger Mester
kovács Milánt, a Pler kézi-
labdasport kft. ügyvezetőjét is 
megkérdeztük.
– az új szezont új vezetőedző-
vel, Perger Zsolttal kezdjük 
meg. Ő gyakorlatilag hazajön, 
mert dolgozott már a klubnál, 
kapus- és másodedzőként 
bizonyította, hogy érti a szak-
mát, és lehet számítani rá. a 
vele és a csapattal szemben 
megfogalmazott cél egyértel-
mű: feljutás az NB i-be. ezúton 
is szeretném megköszönni a 
távozó edző, kovács Mihály 
munkáját és a tulajdonos ön-
kormányzat támogatását.

A feljutás elmaradása miatt kovács Mihály saját felelősségét is elismerte

Nem jutott fel a csapat, újabb év a másodosztályban DEáK „BAMBárA” 
EMléKEZTEK
három dolgot már a sZaC thököly úti sporttelepére érkezés 
pillanatában megállapíthatott a látogató június 5-én, pün-
kösdhétfőn. az egyik az, hogy profi a szervezés, a másik, 
hogy bőven lesz látnivaló, a harmadik pedig, hogy többen 
vannak a pályák mellett, mint néha egy első osztályú futball-
meccsen.

 

Ez utóbbin nem is lehetett csodálkozni, hiszen az 1908 SZAC KSE főnökei 
fantasztikus mezőnyt varázsoltak össze a Deák „Bamba”-emléktorna és a 
szoboravatás napjára. Az egyesület bő egy éve hivatalban lévő elnöke, Iste-
nes László elmondta, hogy fél évet dolgoztak a rendezvény sikerén.

– Kis túlzással állíthatom, hogy amióta átvettem a klub irányítását, ez 
volt a fő csapásirány, mert szinte naponta beszéltünk róla, s tettünk annak 
érdekében, hogy mára minden rendben legyen. 

A rendezvényen úgy érezhette magát az ember, mintha „sportbúcsúban” 
lenne, ahol az égvilágon minden van.

Nézzük is, mi minden…
A két kiválóan előkészített pályán olyan forgalom volt, hogy többen már 

nem is férhettek volna el. Tekintve, hogy 12 vendégcsapat érkezett az ese-
ményre – a fővárosból, vidékről, de még a határon túlról is jöttek U11-es és 
U12-es legények –, így volt ez rendjén. 

Külhonból annak az FC DAC-nak, vagyis a Dunaszerdahelynek a re-
ménységei érkeztek, amelynek olyan félelmetes a szurkolótábora, hogy még 
a legjobbak is félve lépnek a dunaszerdahelyi gyepre. Az egyesület indulója 
pedig az Ismerős Arcok Nélküled című száma, amit nehéz száraz szemmel 
meghallgatni. A megnyitó után közösen énekelte el a dalt játékos, edző, 
szülő, vendég, és nem is érezhette magát egyedül senki, különösen, ha visz-
szagondolt a június 4-i nemzeti összetartozás napjára.

De nemcsak a jövő sztárjai voltak ott, hanem képletesen az egykori baj-
nokok is. Köztük egy olyan, akinek ma már csak az emlékét őrizzük, mert 
1998-ban, 76 évesen elhagyott minket, de elmenni sosem fog. Sem a ma-
gyar futball egéről, sem a SZAC emlékezetéből.

Nem kis mértékben róla, „Bambáról” szólt ez a nap, s nem véletlen, hogy 
Ughy Attila polgármester és Lévai István Zolán alpolgármester is ott volt a 
rézből készült mellszobor avatásán, tisztelegve a kiváló sportember emléke 
előtt. 

Hogy mennyire kiváló volt, arról az unokaöcs Deák-Bárdy Tibor mesélt.
– Sokan megkérdik tőlem, hogy miért éppen Bamba volt a beceneve. 

Annak alapján találták ezt ki neki, ahogy csatárként várta a labdát, majd 
kegyetlenül a kapuba bombázta. Hihetetlen csúcsokat ért el. Az akkori 18 
csapatos bajnokságban az 1945–46-os idényben 62 gólt lőtt, a következő 
kettőben pedig 59-szer, illetve 57-szer talált a hálóba. Mit mondjak, nem 
szerették őt a kapusok…

A HOrGáSZOK 
KEDVENCE

 
az erzsébettelepi Balázs-tó a húszas évek elején keletke-
zett, agyagbányászat nyomán. Nevét az akkori tulajdonosról 
kapta. 

Az egykori lőrinci Fonó dolgozói által 1945-ben alapított horgászegyesü-
let gondoskodik a tagok – akik jelentős része kerületi lakos – gondtalan és 
eredményes horgászatáról a 60–70 méter hosszú tavon. 

A tó egyhektáros, a víz mélysége a közepén eléri a 7–8 métert, de a part 
menti sekélyebb rész is 1,5–3 méter mély. A víz be van kerítve, és a körülöt-
te lévő ősfák kellemes árnyékot nyújtanak nyáron. 

A Balázs-tóba rendszeresen telepít halakat az egyesület, ami biztosítja 
a kellő fogást. A horgászjeggyel rendelkezők a nyári időszakban 7–19 óra 
között, egyébként 7–17 óra között horgászhatnak.

Az egyesület minden évben megrendezi a nagy érdeklődéssel várt hor-
gászversenyt. A május 20-án tartott idei verseny során a felnőttek mezőnyé-
ben dr. Molnár Zsolt volt a legeredményesebb, aki 23,35 kg halat fogott, míg 
a gyermekeknél Jancsó Dávid végzett az élen, 1,47 kilónyi fogással.

kovács miHály: 
egy fenék, egy ló

�nem jutott fel az első osztályba a Pler kézilabdacsapata, 
miután csak a harmadik helyen végzett az nB i/B-ben. 
kovács Mihály vezetőedző távozik a csapat éléről, s a 

jövőben az utánpótlásnál dolgozik. az új tréner, Perger zsolt nem 
ismeretlen környezetbe érkezik, hiszen kapus- és másodedzőként 
is dolgozott már a lőrinci klubban. a távozó vezetőedzővel, az 
egykori vb-ezüstérmes játékossal beszélgettünk.
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�újabban számítógé-
pes grafikákkal kísér-
letezik Huller ágoston 

grafikus és festőművész, 
akit a kerületi kiállításokat 
látogatók elsősorban a 
festményeiről ismerhetnek. 
az alkotó munkássága 
előtt az önkormányzat Pro 
urbe-díjjal tisztelgett már-
cius 15-e alkalmából.

kErékgyártó györgy   

Pestszentlőrincet tekinti a szülőföldjé-
nek, bár az életrajzában a születés he-
lyeként Törökbálint van feltüntetve. 

– Anyám terhességének a vége felé, 
1944-ben a szövetségesek elkezdték 
bombázni a Ferihegyi repülőteret, és 
ennek rengeteg polgári épület is áldo-
zatául esett. A szülésznő tanácsolta 
anyámnak, hogy ha tud, legalább erre 
az időre költözzön máshova, így ben-
nünket rokonok fogadtak be Törökbá-
linton. 1946-ban tértünk vissza – ma-
gyarázza ennek okát Huller Ágoston 
grafikus- és festőművész.

Pestszentlőrinchez végig ragaszko-
dott, még a Képzőművészeti Főiskolán 
töltött évek alatt is, amelynek tanítási 
napjai – mint minden más főiskolán, 
egyetemen – gyakran beszélgetős-bo-
rozós estébe hajlottak. Huller ágoston 
inkább az ingázást választotta, mint 
hogy beljebb költözzön a városba.

ottHagyta 
a Hegedűt
Nem készült képzőművésznek.

– Kilenc évig hegedültem, és a zenei 

pálya lebegett a szemem előtt. Egy am-
biciózus rajztanárnő terelgetett a kép-
zőművészet felé – meséli. – Tulajdon-
képpen minden különösebb rákészülés 

nélkül, harmadik nekifutásra vettek 
fel a Képzőművészeti Főiskolára. Soha 
nem bántam meg a váltást. A zenélést 
pedig nem hagytam abba, amíg meg 

tudtam osztani az erőimet, játszottam 
a Ganz, majd a Vasas szimfonikus ze-
nekarában.

A szülők nem örültek a művészi pá-
lyának, mert – ahogyan Huller ágoston 
fogalmaz – akkoriban úgy tartották, 
hogy akinek van egy rendes szakmája, 
hivatása, az megél az élete végéig.

– Különösen apám ellenezte, de az-
tán belátta, hogy végül is megélek én 
a jég hátán is, és elfogadta a tényt – 
mondja a művész.

és valóban ügyesen gazdálkodott a 
tehetségével. Festészetet is tanult, de fő 
szakja a sokszorosító grafika lett, ami 
kényelmes megélhetést biztosított szá-
mára. rézkarcokat, linómetszeteket ké-
szített a Képcsarnok Vállalat számára, 
dolgozott kiadóknak, és foglalkozott 
reklámgrafikával, csomagolástervezés-
sel is. Az sem kényszerítette őt térd-
re, hogy a rendszerváltozást követően 
megszűnt a biztos megélhetést nyújtó 
háttér.

– Nem titok, abból élek, hogy tájké-
peket festek. Az ebből szerzett bevétel 
egy részét forgatom vissza, hogy meg-
valósítsam a saját ötleteimet – árulja el 
a művész.

új táVlatok
Saját ötletekből pedig nincs hiány, és ez 
nem csak a művekre vonatkozik. 2005-
ben öt kerületi képzőművész barátjával 
közösen alapította meg az 5KOr Kép-
zőművész Csoportot, amely Magyaror-
szágon kívül is aktív. Huller ágoston 
ötlete volt az az eredetileg egynapos 
Szamárfül kiállítás is, amelyet a Kon-
dor Béla Közösségi Házban rendeznek 
meg 2010 óta minden évben. Erre az 
eseményre a meghívott alkotók az áp-
rilis 1-jéhez kapcsolódóan megadott té-
mában készítenek humoros műveket. 

Huller örökmozgó ember, akinek 
fontos a derű, a barátság és a remény.

– Mindig moralizáló alkotó voltam, 
és mindig úgy éreztem, hogy a holnap 
a fontos, annak fényében látjuk a jele-
nünket is – magyarázza.

reménykedő természete végigkísér-
te egész eddigi életén. Cikkünk megje-
lenésekor már nem, de beszélgetésünk 
idején még kórházi kezelésen vett részt, 
és ebből is sikerült a legtöbbet kihoz-
nia.

– A festéshez használt anyagok ki-
kezdték a tüdőmet – mondja. – Ezért az 
akriltól és az olajtól el is tiltott az or-
vos. Most a számítógépes grafikával kí-
sérletezem. A gépet régóta jól kezelem, 
és most rájöttem arra is, hogyan lehet 
vele esztétikailag igényes, engem kifeje-
ző alkotásokat készíteni. lehet, hogy új 
szakasz kezdődött a pályámon.

Huller ágoston a kerületi művészeti élet motorja

„Mindig a holnap a fontos”
Még a főiskolai évek kedvéért sem költözött el Lőrincről

 

egy PályaFUtás 
PillaNatai
Huller ágoston 1968-ban 
diplomázott a képzőmű-
vészeti Főiskolán. utána 
hosszú ideig sokszorosító 
grafikusként dolgozott, 
illetve alkalmazott grafikával 
foglalkozott. 1986 óta aktív 
festő is. az évtizedek során 
több alkotócsoportnak volt 
a tagja: Fiatal képzőművé-
szek stúdiója (1968–1979), 
Magyar alkotóművészek 
országos egyesülete, Buda-
pest grafikai alkotóközösség 
(1974–1992), Festőművészek 
Budavár galériája (1986–
1992). a 2005-ben alakult 
5kor képzőművész Cso-
port alapító tagja, vezetője.

A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN
TÖBBET ÉR A PÉNZE!
Kérjen nálunk törzsvásárlói kártyát és mindenre

kedvezményt kap!
[A receptköteles készítményekre a kedvezmény nem vonatkozik.]

SZÉLES VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK!
A törzsvásárlói kártya 2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig érvényes.
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Sárga Borostyán Patika
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-20.00, 
Szombat: 8-12


