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MÁTYÁS KORÁT IS MEGIDÉZTE A VASVÁRI PÁL TOBORZÓ FESZTIVÁL

Ágyúszóval indult
a mulatság
�

A PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJÉBEN LÉVŐ VASVÁRI-KOPJAFÁNÁL TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSSEL KEZDŐDÖTT JÚNIUS 2-ÁN A VASVÁRI PÁL TOBORZÓ FESZTIVÁL.
AZ EMLÉKMŰNÉL PÉNTEK LÁSZLÓ, A KÖRÖSFŐI RÁKÓCZI KULTÚREGYLET ELNÖKE FELIDÉZTE AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EGYIK VEZÉRALAKJÁNAK UTOLSÓ
CSATÁJÁT ÉS ÉLETÉNEK UTOLSÓ PERCEIT, AMIKOR A BIZTOS MENEKÜLÉS HELYETT FELÁLDOZTA MAGÁT AZ ELLENSÉG ÁLTAL MÉG BEKERÍTETT BAJTÁRSAK MEGMENTÉSÉÉRT.
PUSKÁS ATTILA			
A toborzó fesztivál a Pestszentimrei
Sportkastély melletti területen többek között huszártáborral – ahol a
megnyitó során az ágyút is elsütötték
–, katonazenekarral várta délelőtt az
érdeklődőket. A főzőverseny résztvevői reggel 8 órakor már a bográcsok
és grillezők mellett szorgoskodtak. A
gyerekeket kosaras fa körhinta és rengeteg nyalánkság fogadta.

A HAZA VÉDELME
A hetedik alkalommal megrendezett
fesztivál megnyitóján Ughy Attila polgármester arról beszélt, hogy Vasvári

Pál emlékének ápolása a honvédelem
fontosságára is ráirányítja a figyelmet.
– Mivel Magyarországon már nem
besorozott, hanem hivatásos állományú hadsereg szolgál, fontos bemutatni,
hogy a honvédelemnek milyen fontos
feladatai vannak a XXI. századi Közép-Európában, azon belül itthon. Európában most nagyon fontos, hogy a
honvédelem valamilyen módon előtérbe
kerüljön, mert a honvédelem nemcsak
az országhatárok megvédését jelenti,
hanem a közbiztonság megőrzését is.
A polgármester hozzátette: azok a
fiatalok, akik számára a honvédség

eddig nem volt vonzó, mert úgy vélték, hogy egy távoli földrészen kell
elvont dolgokért harcolniuk, egyenruhába bújniuk, gyakorlatozniuk, most
érzékelhetik, hogy a világ változik,
és rövid idő alatt alakulhat ki teljesen
más helyzet akár a közvetlen környezetükben is.
– Ez az, ami arra késztet minket, hogy
időről időre a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve a Vasvári-fesztivált
egy toborzóval együtt tartsuk meg. Megmutatva a magyar honvédelem múltjának
emlékeit, és lehetőséget adva arra, hogy
aki kedvet kap ahhoz, hogy a honvédség

kötelékébe lépjen, akár középiskolásként,
akár érettségi után, szélesebb körű ismereteket szerezve választhassa ezt a hivatást.
Ugyanis az, ami öt éve még távoli dolognak tűnt, itt kopogtat déli határainknál,
sőt a veszély már az unió nagyvárosaiban
leselkedik ránk, és a honvédelmi képzésen való részvétel abban segít bennünket,
hogy a veszélyeket ki tudjuk védeni.

A MAGYARSÁG
ÉRDEKÉBEN

A rendezvény hagyományainak megfelelően idén is átadták a Vasvári-díjat.
Az elismerést annak ítéli oda a Vasvári Pál Polgári Egyesület, aki sokat tett
Vasvári Pál emlékének ápolásáért vagy
a határon túli magyarság összetartozásának erősítéséért.
Idén ifjabb Tóth György, a Kossuth
Rádió szerkesztő-riportere és posztumusz dr. Tamás Aladárné, Ilonka néni

Koszorúk a kopjafánál
A megemlékezés koszorúzással
zárult a Vasvári Pál-kopjafánál.
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hősére emlékezve a Honvédelmi Minisztérium koszorúját Sándor András
alezredes, a XVIII. kerületi önkormányzat koszorúját Lévai István
Zoltán alpolgármester és Molnár
Ildikó címzetes főjegyző helyezte
el. A Pestszentimrei Városrészi
Önkormányzat részéről Bauer
Ferenc, a Körösfői Rákóczi
Kultúregylet képviseletében
Péntek László, a Vasvári Pál
Polgári Egyesület nevében Tóth
Kálmán és Szennai Kálmánné
koszorúzott.

felvidéki tanítónő kapta, akinek az elismerését lánya, dr. Fehérné-Tamás Judit
vette át.
Bővebben a 8. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

BŐVÜL AZ ÓVODA

2. oldal

A NYÁRI SZÜNETBEN JELENTŐS változáson
megy keresztül a pestszentlőrinci Szent
Imre-kertvárosban található Lurkó-liget
óvoda: kormányzati és önkormányzati
forrásból fejlesztik, bővítik az épületét. Az
emeletráépítés nyomán növekszik az óvoda
befogadóképessége, és a jóval nagyobb
tornaszoba még jobban ki tudja majd szolgálni a gyerekek mozgásigényét.

VIRÁGOS KERÜLET

3. oldal

POLGÁRMESTERI BEJÁRÁS keretében mutatták be a Városgazda Zrt. szakemberei, hogy
milyen sokszínű virágokat ültettek ki a cég
munkatársai a közterületekre. Az önkormányzat a Szebb, virágosabb kerületünkért
pályázat, a komposztálóláda-osztás vagy
például az Apró kertek verseny támogatásán túl is igyekszik a lakóhelyünket minél
szebbé varázsolni.

ÖSSZETARTOZÁS

4. oldal

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN, június
4-én Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a Hargita téren tartott megemlékezést. Ughy Attila polgármester a beszédében kiemelte, hogy napjainkban már nincs
olyan történész, aki ne úgy gondolná, hogy
az első világháborút lezáró béke, a trianoni
szerződés aránytalanul és igazságtalanul
sújtotta a nemzetünket.

FEJLESZTÉSEK

5. oldal

INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZRVEZETEK, sportklubok támogatásáról döntött május 29-i
ülésén az önkormányzat képviselő-testülete. Ezek mellett megvitattak két nagy
beruházással kapcsolatos kérdéskört is. Az
újabb kiemelkedően fontos fejlesztések halaszthatatlanok: Pestszentimrére parkolókat,
Pestszentlőrincre megújuló sportcsarnokot
tervez az önkormányzat.

A PROKOPP

15. oldal

NEM VOLT HÉTKÖZNAPI a június 6-i szerda
délelőtt a Zilában, mert nevezetes „sporteseménynek” adott otthont a kávéház.
Itt mutatták be A Prokopp című könyvet,
amely az olimpiai bajnok sportlövő életútját
követi végig nagy-nagy gonddal és hozzáértéssel. Az alkotók bevallott célja az, hogy
a legendás sportoló alakja által a kerület
múltja is megelevenedjen.
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KÖZÉLET

A nyár sem telik tétlenül a Szent Imre-kertvárosban

SEGÍTÜNK
Közérdekű
információk
és címek
INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

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

BŐVÜL A LURKÓLIGET ÓVODA
Egyre több a gyerek, kell a férőhely

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Galgóczy Zoltán alpolgármester és Kucsák László örömmel tekintette meg az óvodafejlesztés előkészületeit a helyszínen

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

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

�

A nyári szünetben jelentős változáson megy
keresztül a pestszentlőrinci Szent Imrekertvárosban található Lurkó-liget óvoda:
kormányzati és önkormányzati forrásból bővítik
az épületét.
PUSKÁS ATTILA		

A TERMÉSZET
KÖZELSÉGE

Az emeletráépítés nyomán növekszik az óvoda befogadóképessége, és a nagyobb tornaszoba
még jobban ki tudja majd szolgálni a gyerekek mozgásigényét.
Amint azt Galgóczy Zoltán
alpolgármester elmondta, az
intézmény jelenleg valamivel
több, mint 120 gyermek befogadására alkalmas, és telt házzal
működik.
– A Szent Imre-kertvárosban három óvoda található. A
Lurkó-ligeten kívül a Csemete Nevelde és az alapítványi
óvodaként működő, de az önkormányzat által köznevelési
megállapodás révén támogatott
Csodavilág. Mindegyik intézmény maximális kihasználtsággal, 28–30 fős csoportokkal
dolgozik.

Az erdő szomszédságában
lévő óvoda 1972-ben épült, és
négy csoporttal kezdte meg
működését. A folyamatosan
növekvő gyermeklétszám miatt azonban egyre kevésbé
volt elegendő a férőhely, ezért
2010-ben egy ötödik csoportot
is létrehoztak.
A kertvárosba azóta is egyre több család vagy fiatal pár
költözik, a gyermekek száma
pedig – egyébként örömteli módon – továbbra is gyarapodik,
így emiatt ismét bővíteni kell az
intézményt.

– A felújítás során egy új
csoportszobát is kialakítanak,
és a kiszolgálóhelyiségek is bővülnek. Összesen 140 millió
forintos beruházásról beszélhetünk, amiből 100 millió forint
kormányzati támogatáshoz még
Kucsák László korábbi ország�gyűlési képviselőnk segítségével
jutottunk hozzá, a fennmaradó
összeget a kerületi önkormányzat biztosítja. Körzetes képviselőként és alpolgármesterként is
nagyon örülök, hogy megvalósul
ez a fejlesztés, mert a környéken
élők szeretik ezt az óvodát, és
az óvodáskorba lépő gyerekek
szülei is nagyon várják, hogy a
gyermekük a Lurkó-ligetbe járhasson – tette hozzá Galgóczy
Zoltán.
Az óvoda június 15-én bezár, és megkezdődik az átépítése. A tervek szerint két és fél
hónap elegendő lesz arra, hogy

Az óvoda június 15-én bezár, és megkezdődik az átépítése. A tervek szerint két és fél hónap elegendő lesz arra,
hogy a szeptember 1-jei évkezdetre olyan állapotban
várja az intézmény a gyerekeket és az óvónőket, hogy
zavartalanul lehessen megkezdeni a nevelői munkát.

EGÉSZSÉGES
NEVELÉS

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.

A Lurkó-liget óvodában korábban is megvalósultak már fejlesztések, tavaly ősszel például
egy terápiás sószobát alakítottak
ki az épületben. A különböző
légúti megbetegedések megelőzésére, illetve kezelésére alkalmas szobában naponta 10-10
percet tölthetnek el a gyerekek.
Az óvoda fő célkitűzése
egyébként a gyermekek egészséges életmódra nevelése, különös tekintettel a mozgásuk
fejlesztésére és a mozgási lehetőségük folyamatos biztosítására. Nemcsak a tornaszoba
alkalmas arra, hogy a gyerekek
kellőképpen levezessék az energiáikat, hanem a csoportszobákban kialakított úgynevezett
mozgássarkok is. Ezekben tinikondi, mászóháló és bordásfal
áll a lurkók rendelkezésére.

Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

FEHÉR GÁBOR

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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.).

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.

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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.).

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

IMRE-HÁZ

www.bp18.hu

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

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

CSABAFI RÓBERT

a szeptember 1-jei évkezdetre
olyan állapotban várja az intézmény a gyerekeket és az óvónőket, hogy zavartalanul lehessen
megkezdeni a nevelői munkát.

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

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

DÖMÖTÖR ISTVÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

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

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján (2961318) minden hónap 2. hétfőjén
13.30–17 óra között a Polgármesteri
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 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.

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

KORMÁNYABLAK

UGHY ATTILA

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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 Vajksziget iskolában.

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

1181 Városház u. 16.
Tel.: 896-4319
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

Képviselői fogadóórák

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

PETROVAI LÁSZLÓ

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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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.

VÁROSKÉP p 2018. június 12. XXVII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Megtermeli a városrész a közterületi virágait

KÖZÉLET
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ISMÉT VIRÁGBA BORULT A KERÜLET

Egyedi megoldások a körforgalmakban

�

Polgármesteri bejárás
keretében mutatták meg
június 4-én a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
szakemberei, hogy milyen
sokszínű virágokat ültettek ki
a cég munkatársai a közterületekre, különös tekintettel
az olyan új telepítési helyekre,
mint a körforgalmak.
BODZAY ZOLTÁN

			

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata
nemcsak az itt élőktől várja el különféle akciók és pályázatok keretében, hogy zöldebb és
virágosabb környezetet teremtsenek, hanem
maga is tesz a kerület szépítéséért. A minden
évben meghirdetett Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, a komposztálóláda-osztás
vagy például az Apró kertek verseny támogatásán túl is igyekszik a lakóhelyünket minél
szebbé, virágosabbá varázsolni. A helyi közlekedést zavartalanabbá tevő körforgalmak eddig kimaradtak a növényzet telepítéséből, de

amint az a június 4-i bejáráson kiderült, előrelépés történt ebben.

ÚJ AZONOSÍTÁSI PONTOK

Ughy Attila a bejáráson elmondta: most vált lehetővé, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. átvegye ezeket a körforgalmakat, amelyek
egyébként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében
lévő közterületeken vannak. A cég igyekszik a zöld
növényzetből egyedi kertészeti alkotásokat kialakítani a kereszteződésekben, mint ahogy az például az
Alacskai úti körforgalomban is látható.
– Először az Alacskai úti körforgalmat vettük át,
és annak újítottuk meg a zöldfelületét, másodszor a
Baross utca és a Margó Tivadar utca találkozásánál, harmadikként pedig a Cziffra György utca és a
Shell-benzinkút kereszteződésében lévőt – emelte ki
a polgármester.
Ughy Attila azt is elmondta, hogy mindegyik
körforgalomra egyedi kialakítást és gondozást
képzeltek el a szakemberek, valahogy úgy, ahogy
az Nyugat-Európában már nagyon sok helyen
látható. A körforgalom ugyanis nemcsak abban
a tekintetben jó dolog, hogy a bonyolult kereszteződésekben is folyamatossá teszi a biztonságos

áthaladást, hanem azért is, mert akár identitást
is képes adni az adott településnek azáltal, hogy
miként építik be. El lehet helyezni az ilyen területeken olyan csavart formájú tujákat, mint amilyenek például az Alacskai úti körforgalomban
láthatók, de ki lehet tenni köveket, szobrokat,
egyedi formákat is. Így esetleg már nem csupán a
keresztező utcák neve lesz a meghatározó azonosítási pont, hanem a kihelyezett kő, szökőkút vagy
az érdekesen nyírt sövény is.

A VÁROSGAZDA
KERTÉSZETÉBŐL
Az Alacskai úti körforgalomban százával virítanak
a begóniák, a petúniák, a kúpvirágok és a paprikavirágok, amelyek életfeltételeiről a beépített öntözőrendszer gondoskodik. Haigl Bélától, a Városgazda
Zrt. Közterületi kertészeti osztályának vezetőjétől
megtudtuk, hogy a növényeket év közben át szokták ültetni. Őszre és télre a hideget jól bíró árvácska
kerül az ágyásokba, amelyet tavasszal felváltanak az
említett virágok.
A Cziffra György utcai körforgalomban a kiültetés pillanatait láthatták a bejárás résztvevői: a kertészek éppen rézvirágot, meténget és paprikavirágot

helyeztek el az ágyásokban, s itt is telepítettek már
Kleopátra elnevezésű tujákat. A kiültetésre szánt
virágok mindegyike a Városgazda termesztőtelepén
nevelkedett.

A VIRÁGOK „MONDJÁK MEG”

A bejárás utolsó állomása maga a termesztőtelep
volt. A telep különböző hőmérsékletűre fűtött fóliasátraiban nevelkednek a kiültetésre szánt palánták,
míg végül Pestszentlőrinc és Pestszentimre virágágyásaiba kerülnek. Mint elhangzott, a növekedésüket nemigen lehet sürgetni, a virágpalánták végeredményben maguk „mondják meg”, hogy mikor
alkalmasak a kiültetésre.
Nem kell máshonnan beszerezni virágokat a közterületi
kiültetésekhez.

A termesztőtelep nagyságát jelzi, hogy csak az
árvácskából hatvanezer darabot neveltek itt tavaly,
amely mennyiségnél idén mintegy tízezer darabbal
többet terveznek. Így lehetséges az, hogy a kerületnek nem kell máshonnan beszereznie virágokat a
közterületek beültetéséhez, mert a termesztőtelepen
fel tudják nevelni a szükséges mennyiséget.

KÉSZ JÁRDÁK, ÉPÜLŐ KUTYAFUTTATÓ
A Lakatos-lakótelepen javában zajlik a 2018-as
járdaprogram. Amint azt Kádár Tibor képviselő
elmondta, az 5. számú önkormányzati körzetnek ezen a részén a járdák 80 százaléka kapott
új útburkolatot az elmúlt hat évben.
Kádár Tibor elmondta, hogy jelentős lépések történtek
a közvilágítás megújítására és bővítésére is.
– Tavaly a locsolóhálózatot is helyreállítottuk, így
az alapvető infrastrukturális alapokat letettük – tette
hozzá az önkormányzati képviselő, aki azt is kiemelte,
hogy a parkok és a játszóterek karbantartása mellett a
kutyások és a nem kutyások közötti együttélés javítására is nagy figyelmet fordítanak.
– Fontos, hogy mindkét társadalmi rétegnek helye
van a lakótelepen. A kutyások között felmérést végeztünk, és ennek eredményeként átfogó fejlesztés valósul
meg idén. Növelni fogjuk a kombinált gyűjtőedények
számát, az Üllői út sétányrészére már kihelyezték az

újakat, kutyapiszokgyűjtő zacskókat osztunk, és az
Aranyeső utcai garázssornál megépítjük az új kutyafuttatót. A Lakatos úti lakótelepen jelenleg egy kutyafuttató van, az úgynevezett Görögdombon.
– Ez szükséges, de nem elégséges, nem elégíti ki a
lakótelepi kutyások elvárásait. Az új kutyafuttató három
részre osztott füves terület lesz, ahova új fasort is telepítünk – beszélt a tervekről a képviselő. – Lesz esővédő, itatócsap, több pad, valamint ügyességi pálya is. A futtató
két térfigyelő kamera között épül meg, ezért biztonságosabb lesz, és megszűnik az a rendszer, hogy csak reggel 7
és este 8 között lehet igénybe venni, mert azokra is gondolunk, akik esetleg este 11-kor szeretnének bemenni. Budapest XI. kerületében a legtöbb futtató 0–24 órában van
nyitva, ennek a most készülőnek is ilyen lesz a nyitvatartása. A nyári melegben különösen fontos, de a zöldterület
karbantartásához is elengedhetetlen a víz, így mindhárom
részében lesz külön-külön vízvételi lehetőség.
-puskás-
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A Hargita téren emlékeztek a trianoni diktátumra

NYUSZI ÜL
A FŰBEN

TÁJÉKOZTATÓ
Az óriás tőrösdarázs

Május óta számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa
közelében, a komposztnál keringenek,
akár nagy tömegben is.

Friss zöld füvön játszhatnak a gyerekek a
pestszentlőrinci Nyitnikék óvoda Mackó
Kuckó tagóvodájának felújított udvarán.
A gyönyörű zöld gyepet a Nyitnikék óvoda családi
nappal egybekötött vásárának alkalmával vehették
birtokba a gyerekek.
– Jó minőségű, strapabíró sportfű borítja ezt a
kis udvart. A tagóvoda révén így tovább fejlődött a
Nyitnikék óvoda, ahol legutóbb tavaly ősszel a minifocipályát avattuk fel – mondta Galgóczy Zoltán
alpolgármester.
Az udvar gondozását öntözőrendszer segíti,
aminek kiépítését a füvesítéssel együtt az önkormányzat finanszírozta. A június 1-jei átadáson az
óvodások vidám játékkal avatták fel az új gyepet,
majd a mulatság a családi nappal folytatódott. Csomósné Bányácski Anasztázia intézményvezető az
újonnan megalakult Picinkék tánccsoport bemutatójára invitálta a vendégeket, akik nem sokkal
később már együtt táncoltak a kicsikkel. A vásárt
követően – a gyerekek saját készítésű portékáit lehetett megvenni, a bevétel pedig az óvodát támogató egyesület révén az ide járó ovisok javát szolgálja
– a családi nap estig tartó piknikkel zárult.
P. A.

MÁR KÖZJOGILAG IS
ÖSSZETARTOZNAK

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a Hargita téren tartott megemlékezést.
A magyarság történelmi szerepéről, küzdelmeiről szólt megemlékező beszédében Ughy Attila.
– Ezen az erős és büszke nemzeten több mint ezer évig nem tudott akkora sebet ejteni semmi sem, mint
amekkorát egy elátkozott toll karcolt a trianoni kastélyban. A Párizs mellett aláírt dokumentum erőszakos
békediktátumként megszüntette Magyarország integritását, és területei mellett elvette lakosainak jelentős
részét is – mondta a polgármester, hozzátéve, ma már nincs olyan történész, aki ne úgy gondolná, hogy az
első világháborút lezáró béke, a trianoni szerződés aránytalanul és igazságtalanul sújtotta a nemzetünket.
A szomszédos országokat semmi más nem vezérelte akkoriban, mint hogy minél nagyobb zsákmányt
szakítsanak ki az angyalok koronája alatt élő állam testéből.
– „Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan természetű
volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni. A történelmi Magyarország területi állományát az etnikai
elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan
megsértették” – idézte Bibó Istvánt a polgármester. – Fejet hajtunk, kifejezzük tiszteletünket az őseink előtt,
akik egyik nap még magyar földön, másnap már egy idegen ország birtokán ébredtek, pedig egy tapodtat
sem mozdultak. Mély hálával gondolunk rájuk, hogy kitartóan őrizték a magyarságukat a Partiumban és
Erdélyben, a délszláv államokban, Kárpátalján, a Felvidéken és az Őrvidéken egyaránt.
Ughy Attila kiemelte, hogy 2010-től – amikor sikerült elfogadni a kettős állampolgárság könnyített megadásáról szóló törvényt – nemcsak történetileg, kulturálisan és lelkileg mondhatja magát magyarnak több
százezer határon túli honfitársunk, hanem már közjogi értelemben is.
– Ma már június 4-ének az ébresztő erejű emlékezetét kell átadnunk a következő generációknak. Ma már
a tevékeny, teremtő erőt kell meglátnunk a gyalázatos történelmi dátumban. Aki így tesz, erősebb lesz. És aki
erősebb lesz, az meg boldogabb.
A megemlékezés részeként az önkormányzat képviseletében Ughy Attila mellett Lévai István Zoltán alpolgármester, Molnár Ildikó címzetes főjegyző és Galgóczy Zoltán alpolgármester, a XVIII. kerületi
Kormányhivatal nevében Pilcsák Csaba József hivatalvezető-helyettes helyezett el koszorút a Hargita téri
Fadrusz-kereszt talapzatánál. Koszorúztak továbbá a kerület társadalmi és politikai szervezeteinek, egyesületeinek és intézményeinek a képviselői is.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) közleményében felhívja
a figyelmet arra, hogy ezek a félelmetesnek
tűnő állatok az emberekre, a társ- és háziállatokra teljesen ártalmatlanok, viszont biológiai úton segítenek kordában tartani például
a cserebogár-szaporulatot.
Az óriás tőrösdarázs irtása nemcsak az
ártalmatlansága miatt problémás, de azért is,
mert a rovar védett, a természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Az elpusztításukkal ezért akár többéves börtönbüntetést
is kockáztatunk.
Ennek a rovarcsaládnak a tagjai nagy
termetűek és látványos megjelenésűek, legnagyobb európai faja, az óriás tőrösdarázs
egyben kontinensünk legnagyobb hártyásszárnyúja is.
Ezek a rovarok nem tévesztendők össze a
családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és valóban agresszív, jellegzetes feketesárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas
darazsakkal, köztük a lódarázzsal. A tőrösdarazsaknak is van fullánkja, ezt azonban
(hacsak nem fogjuk meg őket) nem ellenünk
használják.
A tőrösdarazsak parazitoidok, szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb termetű
rovarok, elsősorban lemezescsápú bogarak
lárváira van szükségük. A megjelenésükre
ott számíthatunk, ahol a talajban, a pusztuló
fában, a komposztban nagy, gyakran jelentős
mennyiségben találnak cserebogárpajorokat,
szarvasbogár-, orrszarvúbogár-, rózsabogárlárvát.
A tőrösdarazsak nélkülözhetetlen elemei
a kiskertek, parkok, ültetvények vegyszermentes, biológiai alapú rovarok elleni védelmének.
Ne féljünk tehát a májustól a nyár végéig tömegesen feltűnő tőrösdarazsaktól! Ha
idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan
szerencsében van részünk, hogy láthatjuk a
„rajzásukat”, érdemes leülni a közelben, és
megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes
óriásoknak az életét – hangsúlyozza az MME
közleményében.

B. Z.

A TANULÓ, ALKALMAZKODÓ EMBER

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat képviselő-testületének 98/2018.
(V.29.) számú döntése alapján módosul a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre városrendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006.
(IX.12.) önkormányzati rendelet (PPVSZ), s
annak elkészült a véleményezési dokumentációja.
A PPVSZ a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. § (6) és (6a)
bekezdése és 46. § (3) bekezdése alapján 2018. december 31-ig módosítható.
A jelen módosítás a 100. számú szabályozási
terv területén belül a Vasút utca 51–54. számú
ingatlanokat, illetve az azokra vonatkozó beépítési előírásokat érinti. A beépítési előírások
módosítását bemutató anyaggal kapcsolatos
lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében június 15. és 23. között
van lehetőség. A véleményezési dokumentum a
www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal
főépítészi csoportjának oldalán, a http://www.
bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen, a Folyamatban lévő projektek között érhető el.
Kérjük, hogy a PPVSZ-módosítással kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (IX.12.)
önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően
tegyék meg, s elektronikus formában a partnersegi@bp18.hu e-mail címre vagy papíralapon
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának címére (1184 Budapest, Üllői út 400.) juttassák el azokat.
A vélemények és észrevételek megküldésének
határideje: 2018. június 23.
Ê Jankovits Vera
főépítész

Kitüntetéseket adtak át június 4-én a pedagógusnap alkalmából a Rózsa Művelődési
Házban. A kerület tanárait, tanítóit és óvónőit Ughy Attila polgármester köszöntötte.
– A pedagógus maga is tanuló, alkalmazkodó ember,
aki figyeli, követi a világot. Életük folyamán mindennapi tapasztalataikat le kell fordítaniuk olyan tanításokra, amelyekből mások is okulhatnak – mondta
Ughy Attila, hozzátéve, hogy a pedagógusok nemcsak
a jelenért, hanem a jövőért is dolgoznak. – Aki pedagóguspályára akar lépni, először a szakmát látja, majd
kiműveli magában a tanítót, és felfedezi a gyermekek
felé vezető utakat. Hamar kiderül, hogy nem munkát
és foglalkozást, hanem hivatást választott.
Az emberi erőforrások minisztere által adományozott Brunszvik Teréz-díjat Mezeiné Bakóczay
Hedvig, a Napraforgó óvoda vezetője vehette át Ughy
Attilától és Galgóczy Zoltán alpolgármestertől. A
Kandó Téri Általános Iskola nyugállományba vonuló igazgatójának, Magyar Mártának és a Vándor
óvoda szintén nyugdíjba vonuló vezetőjének, Szlezákné Czirják Juditnak a tevékenységét az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgála-

ti Emlékérmével ismerték el. Csukás Ibolya (Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola
és Gimnázium), Decsiné Jónás Valéria (Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola) és
Koós Mária (SOFI-óvoda) A kerület tanára elismerő címet vehette át.
A kerület tanítója elismerésben részesült Körmendy-Juhász Györgyi (Gulner Gyula Általános
Iskola) és Kőszeginé Horváth Ildikó (Brassó Utcai
Általános Iskola).
Borsos Jánosné (Cseperedő óvoda), Szadlo József
Zoltánné (Gyöngyszem óvoda) és Szőke Erika (Zenevár óvoda) A kerület óvodapedagógusa címet
kapta meg. A kerület fiatal pedagógusa elismerést
Igric Balázs, a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti
Iskola zenetanára vehette át.
Az ünnepségen Kunhalmi Ágnes országgyűlési
képviselő is részt vett.
Puskás A.

LAKOSSÁGI
FÓRUM
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a XVIII.
kerület, 153406 helyrajzi számú területre (Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente
utca által határolt terület) vonatkozó új kerületi
építési szabályzat készítésének véleményezési
szakaszában lakossági fórumot tart az elkészült
tervezetről.
Az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a településrendezési eszköz készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi
egyeztetés keretében van lehetőség. A véleményezési dokumentum elérhető a www.bp18.hu oldal
Hirdetményei között, valamint a polgármesteri
hivatal főépítészi csoportjának oldalán, a http://
w w w.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen.
Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján fogalmazzák meg az építési
szabályzat tervezetével kapcsolatos véleményüket
és észrevételeiket, s azokat elektronikus formában
juttassák el a partnersegi@bp18.hu e-mail címre.
A vélemények és észrevételek elküldésére
2018. június 15. és július 3. között van lehetőség.
A fórum időpontja: 2018. június 25. (hétfő) 16.30
Helyszín: Polgármesteri hivatal (Üllői út 400.),
az I. emeleti aula
Ê Jankovits Vera
főépítész
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Teljes kihasználtsággal működnek a kerületi sportlétesítmények

ÖNKORMÁNYZAT
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IMRÉRE PARKOLÓT,
LŐRINCRE CSARNOKOT

Két nagy beruházás tervét vitatta meg újra a képviselő-testület

�

Intézmények, civil szervezetek, sportklubok támogatásáról döntött május 29-i
ülésén az önkormányzat képviselő-testülete. Ezek mellett megvitattak két nagy beruházással kapcsolatos kérdéseket is: Pestszentimrére parkolókat, Pestszentlőrincre megújuló
sportcsarnokot tervez az önkormányzat.
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
Elfogadta május 29-i ülésén a
képviselő-testület a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolóját. Dömötör
István, a területért felelős alpolgármester a döntés előtt úgy
fogalmazott, büszkén terjeszti
a testület elé a dokumentumot,
mert az pontosan tükrözi, men�nyi munkát, tudást és pénzt
fordít a szolgáltató és az önkormányzat arra, hogy a járóbetegszakellátás professzionális módon szolgálja az itt élőket.

KÖNNYEBB LESZ
PARKOLNI
Újabb fontos beruházás készül
Pestszentimrén. A kerületrész,
amelynek a központja már megújult, számos változáson megy
keresztül. Fejlődésének egyik velejárója, hogy növekszik a helyi
autóforgalom, ami különösképpen a központi részeken vet fel
megoldandó problémákat. Ezek
közé tartoznak a parkolási gondok. Az önkormányzat nagyobb
parkoló kialakítását tervezi a
Vasút utca 51–54. alatt, vagyis a vasútállomásnál. Ez azért is
szükséges, mert a Nagykőrösi út
túloldalán ingatlanfejlesztés zajlik: társasház épül földszinti üzletsorral, ami tovább nehezítheti

a parkolást. A döntést hosszas vita
előzte meg a képviselő-testületben, de végül elfogadták az ingatlanfejlesztő tanulmánytervét, és
felhatalmazták a polgármestert,
hogy településrendezési szerződést kössön a céggel, továbbá a
városrendezési és építési szabályzat módosításának előkészítése
mellett is voksoltak. Minderre
azért van szükség, hogy a megvalósuló fejlesztések ne sértsék a
településképet, ne bontsák meg a
zöldfelületet, s optimálisan szolgálják az autós és a gyalogos közlekedést is.

SPORTCSARNOK
KEDVEZŐ ÁRON
Döntött a testület arról is, hogy
megemeli a Deák Ferenc „Bamba” Sportcsarnok átalakításához
szükséges önkormányzati önrészt.
A fejlesztést az indokolja, hogy a
sportcentrum elöregedett, miközben a különféle sportkomplexumok vezetőihez beérkező igények
azt mutatják, hogy egyre nagyobb
szükség van olyan modern létesítményekre, ahol a sportesemények
mellett kulturális rendezvényeket,
bálokat, szalagavatókat és más
programokat is le lehet bonyolítani. Egyszerűen fogalmazva: a kerületi sportpályák, sportcsarnokok
teljesen kihasználtak.
A lőrinci csarnok felújítása egy
bonyolult pénzügyi konstrukci-

A Deák Ferenc „Bamba” Sportcsarnok fejlesztését a kézilabda-szövetség és a HungaroControl is támogatja
óval oldható meg: a létesítményt
az otthonának tekintő PLER
Kézilabdasport Kft. pályázatot
nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez, amely tao-felajánlásból teremt forrást a projekthez
(a HungaroControl Zrt. járul
hozzá a társasági adójával). A
pályázatoknál azonban kikötés,
hogy az adott létesítmény tulajdonosa – esetünkben az önkormányzat – 30 százalék önrészt
köteles fizetni. Ezt a testület 2016ban már megszavazta, ám közben
az építési költségek jelentősen
emelkedtek, ezért módosított alapon újra kellett pályázni.
Az ellenzék részéről több
kérdés fogalmazódott meg a

FELHÍVÁS

Védekezzünk időben a parlagfű ellen!
Manapság a parlagfű elleni védekezés hazánkban kiemelt jelentőséggel bír, hiszen nincs olyan ember, aki vagy akinek valamely ismerőse a növény pollene által okozott allergiás tünetek valamelyikétől ne szenvedne. A védekezés mikéntjét, kötelezettjeinek körét jogszabályi rendelkezések határozzák meg, de hogyan is kell ezeket a kötelezettségeket magunkra nézve betartani?
A védekezés jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény és a
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló Kormányrendelet határozza meg. A törvény szerint a földhasználó köteles a tárgyév június 30. napjáig az ingatlanján a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. A törvény értelmében a földhasználónak vagy bejelentett
földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak, minden év június 30-ig gondoskodnia kell a megelőzésről. A hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal- július elsejétől
a vegetációs időszak végéig, hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását.
A parlagfűről érdemes tudni, hogy márciustól kezd kelni, és áprilisban a napfény és a talaj 10-20
C-os hőmérséklete hatására már tömegesen csírázik. Nyáron intenzív növekedésnek indul, a porzós
és termős virágok július közepétől jelennek meg, és a virágpor szóródása egészen a fagyok beálltáig
tart. Lényeges tehát megelőzni a parlagfű virágzását és a magérést, természetes ellenség hiányában
főként mechanikai és kémiai, illetve lehetőség szerint biológiai védekezéssel, például kézi gyomlálással, kaszálással, vegyszeres gyomirtással, fűmagvetéssel, talajtakarással.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Amennyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a
mulasztót terheli. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal
növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15.000 forinttól akár 5.000.000 forintig is terjedhet, attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá,
hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke.
Az is előfordul, hogy a járdák szélén nő egy-egy parlagfű, ezeket akár séta közben is ki lehet
húzni. A növény könnyen összetéveszthető más gyomnövénnyel, különösen a fekete ürömmel, ezért
érdemes a cikkünkhöz mellékelt fényképeket is tanulmányozni.

projekttel kapcsolatban. Petrovai László (PM) felvetette, nem
volna-e észszerűbb egy teljesen
új csarnokot építeni olcsóbban,
illetve azt is, hogy miért nem
tartja az edzéseit és a versenyeit
a PLER a Pestszentimrei Sportkastélyban. Kovács Milán, a
PLER ügyvezetője elmondta: a
pályázatban csak felújításra nyerhető el forrás, a Sportkastélyt
pedig használják ugyan, de ott
nem szeretnek a sportolók sem
edzeni, sem versenyezni, mert
a rosszul kiválasztott padlóburkolat ízületi problémákat okoz.
Ughy Attila polgármester arról
tájékoztatott, hogy korábban
felmérték a burkolat cseréjének

lehetőségét, ám csak ez százmilliós nagyságrendű beavatkozás
volna, míg a lőrinci csarnok esetében a nem egészen 500 milliós
önrészért cserébe egy teljesen
modern komplexum jöhet létre.
Kőrös Péter (MSZP) a beruházás
teljes összegét vetette össze más
budapesti sportcsarnok-építési
és -felújításai projektekével. A
kerületi sportért felelős alpolgármester, Lévai István Zoltán több
dologra is figyelmeztetett erre
válaszolva: az összegeket a pillanatnyi árak tekintetében lehet
csak összehasonlítani, továbbá
az önkormányzat büdzséjét csak
30 százalék terheli, tehát jó áron
jut hozzá egy korszerű létesít-

ményhez. Mint mondta, konkrét beruházási összegről amúgy
sem lehet beszélni, hiszen folyik
a közbeszerzési eljárás, tehát még
nincs az önkormányzat előtt
konkrét ajánlat.

KUNHALMI ÁGNES
BEMUTATKOZOTT
A május 29-i testületi ülés vendége volt Kunhalmi Ágnes,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
áprilisban megválasztott országgyűlési képviselője, aki rövid bemutatkozásában megerősítette a mandátuma átvételekor
tett ígéretét: munkáját az itt élő
emberekért fogja végezni.

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest,
Üllői út 400.) Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága 136/2018. (V.29.) sz. határozata alapján
nyilvános pályázatot hirdet
a XVIII., Forgó utca, 157239/3 hrsz-ú, 3001 m2 alapterületű beépítetlen terület határozott
időtartamú, legalább 10 évi, bérbeadás útján parkolóként történő hasznosítására.
1. A pályázat célja: A XVIII. kerületi Forgó utcában található, 157239/3 helyrajzi számú ingatlan parkolóként történő hasznosítása az alábbi feltételek szerint:
a) A pályázónak bruttó 300 100 Ft/hó minimális árat kell megajánlania ajánlata érvényességéhez.
b) A pályázó vállalja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő
kötelezettségek teljesítését.
c) A pályázó vállalja, hogy beszerzi a szükséges engedélyeket a tereprendezésre, s a parkoló kialakítását
a vonatkozó jogszabályok szerint és saját költségén végezteti.
d) A parkoló kialakítására fordított összeg a földhasználati díjba nem számítható be. A pályázó vállalja,
hogy a beruházással kapcsolatban a használat ideje alatt semmilyen igénnyel nem lép fel, azt saját
könyveiben tartja nyilván. A bérleti idő lejártát követően az ingatlanon végzett értéknövelő beruházások megtérítésével kapcsolatosan külön megállapodást kötnek.
e) A pályázó viseli az ingatlan közművesítésének költségeit, amihez előzetes egyeztetések után tervdokumentációt nyújt be az önkormányzatnak engedélyeztetés céljából.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
3. A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatala (1184 Budapest, Üllői út 400.) III. em. 304. szoba
4. A pályázat benyújtásának módja: Magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban „Parkoló”
jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem
szerepelhet. A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.
5. A pályázatok bontása: 2018. július 17-én 9.00 órakor a hivatal III. em. 304. szobájában.
6. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a polgármester bírálja el, a döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A részletes pályázati anyag átvehető a Polgármesteri Hivatal III. em. 304-es szobájában 2018. június 18tól ügyfélfogadási időben.
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EGÉSZSÉGÜGY

A gondtalan nyaralás érdekében figyeljünk a veszélyekre

A NYÁRI IDŐSZAK
ÁRNYOLDALAI

Mire ügyeljünk a következő hónapokban?

�

Minden évszaknak megvannak az emberi szervezetre kifejtett jellegzetes hatásai. Arról, hogy nyáron mire kell különösen odafigyelnünk,
dr. Szebényi Attilát, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. igazgató főorvosát, ügyvezetőjét
kérdeztük.

BODZAY ZOLTÁN
– A tapasztalatok szerint a nyárnak is vannak
kedvezőtlen hatásai az emberi szervezetre. Melyek ezek?
– A nyárnak természetesen vannak kedvező hatásai is, mint például a napfény. Kedvezőtlen hatásai
a magas páratartalom, a nagy hőingadozás, illetve a
magas hőmérséklet miatt vannak, amelyek főleg az
idős szív- és érrendszeri betegek szervezetét terhelik meg. Ilyenkor a szokásosnál is több folyadékot
kell fogyasztani, főleg az idős betegeknek. Nem tanácsos 10 és 16 óra között kimenni a napra, a sétákat is célszerű vagy korán reggelre, vagy délután
négy óra utáni időpontra tenni. A napra kifekvést
senkinek sem ajánlom. Eleve ér bennünket elég
napsütés, strandoláskor pedig használni kell a napfényvédő krémeket. Ezekre az óvintézkedésekre
azért van szükség, mert az utóbbi tizenöt évben a
rosszindulatú bőrdaganatok száma megsokszorozódott, ami az ózonlyukkal és az erősebb napsugárzással egyértelműen összefüggésben van.

MEGVIZSGÁLHATÓ
A KULLANCS

– Akik kirándulni, túrázni mennek, mire ügyeljenek?
– Újabban tavasztól őszig nagyon aktívak a kullancsok, amelyek ma már nemcsak az erdőkben fordulnak elő, hanem a városi tereken is, és nemcsak
a fáról esnek le, hanem a fűből is felmásznak az
emberre. Ha valaki erdőbe megy túrázni, tavasztól
őszig zárt ruházatot tanácsos viselnie, s utána át is
kell vizsgálnia magát. Jó tudni, hogy ha huszonnégy órán belül kiszedik a kullancsot, akkor általában nem okoz komolyabb bajt. Aki rendszeresen
jár erdőbe, annak érdemes védőoltást kérnie. Az
oltás véd a kullancs okozta vírusos agyhártya- és
agyvelőgyulladás ellen, amelyek szövődményekhez
vezethetnek, sőt olykor halálosak is lehetnek. A
kullancs által terjesztett Lyme-kórra nincs védőoltás, ez antibiotikummal kezelhető.
– Akibe már belement a kullancs, mit tegyen?
– Akibe belement, az szedje ki, és figyelje a helyét.

A kiszedett kullancsot el lehet vinni diagnosztikára annak megállapítására, hogy fertőzött volte. Ezt már én is megtettem egyszer. Az embert is
lehet kontrollálni, hogy kapott-e fertőzést, s ennek ismeretében aztán kezelni lehet.
– Nem köztudott, hogy el lehet vinni a kullancsot megvizsgáltatni.
– Egyszer hétvégén belement a lábszáramba egy
kullancs, amely jól megszívta magát, mire hétfőn
észrevettem. Az Istenhegyi úton, amerre laktam,
van egy géndiagnosztikai centrum, ahova bevittem
a még élő kullancsot egy papírba csomagolva. Egy
hét múlva kaptam egy leletet, hogy nem volt vírussal fertőzött a kullancs. Mindjárt megnyugodtam,
ami megért nekem ötezer forintot.
– A nyári melegben végzett munka közben mire
kell figyelni?
– Ha valaki ilyenkor kint dolgozik a napon, annak
érdemes félóránként, óránként megállnia, árnyékba mennie és megfelelő mennyiségű folyadékot
fogyasztania. Nagyon fontos, hogy a szív- és érrendszeri betegek odafigyeljenek az időjárási frontokra, mert ilyenkor nem szabad fizikailag túlterhelni a szervezetet.

VÍZPARTON ÉS KÜLFÖLDÖN

– Sokan megyünk nyáron vízpartra. Mire vigyázzunk ilyenkor?
– A vízparton arra kell ügyelni elsősorban, hogy felhevült testtel soha ne ugorjunk vízbe. Először csak
térdig menjünk bele, azután csípőig, majd mossuk le

a karunkat, s mindez több percig tartson. Amikor a
víz 20–25 fokos, a testhőmérsékletünk viszont felhevülhet 38 fokosra, akkor, ha hirtelen beleugrunk, az
egy fokozott vegetatív inger hatására szívmegállást,
halálos ritmuszavart is okozhat. Tehát mindig fokozatosan kell belemenni a vízbe. A Balatonnál az ugrás
egyébként is veszélyes. Amikor a siófoki kórházban
dolgoztam, minden évben volt négy-öt ember, aki
fejest ugrott a sekély vízbe, és nyaktól lefelé lebénult.
– A külföldi utazásoknak milyen veszélyforrásaik
vannak?
– A tengerparti nyaralások esetében gyakran lehet
hallani ételallergiás megbetegedésekről. Az úgynevezett tenger gyümölcseire való érzékenység nem ritka,
ezért aki ilyen ételekre allergiás, kerülje a fogyasztásukat. Például az osztrigát sem fogyasztanám átsütés
nélkül, mert tudni kell, hogy a tengerparti országokban gyakran beleengedik a tengerbe a szennyvizet,
amiből a hepatitiszvírust magukba szívhatják ezek a
tengeri állatok. Ha nincsenek rendesen átsütve, akkor cseppfertőzéssel a hepatitisztől kezdve jó néhány
ilyen vírusos betegséget lehet elkapni. A tengeri sün
szúrására, illetve a medúzacsípés kezelésére érdemes
magunkkal vinni Fenistil krémet, de komolyabb allergiás reakció esetén helyi rendelőt kell felkeresni.
Egyébként is érdemes az utazáshoz láz- és fájdalomcsillapítót, illetve széntablettát is bepakolni.
A kiszedett kullancsot el lehet vinni
diagnosztikára annak megállapítására, hogy fertőzött volt-e.
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LEGYEN ÖN IS KATONA CIVILKÉNT!

Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Munka vagy tanulás mellett is lehet csatlakozni a katonasághoz, hiszen már önkéntes tartalékosként is bekapcsolódhatunk a Magyar Honvédség munkájába. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat újjászervezésének köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy civil életünk mellett a helyi közösségünket is szolgáljuk akár katasztrófahelyzetekben, akár a honvédelemben. Sokan vannak, akiket vonz a honvédség, de a
jelenlegi munkájuk, tanulmányaik és civil életük mellett nem szeretnék, vagy nem tudják hivatásszerűen
ellátni a katonai szolgálatot. Számukra jó hír, hogy immár önkéntes tartalékosként is szolgálhatják a lakókörnyezetükben élő közösséget, hazájukat, a Magyar Honvédség ugyanis újjáépíti az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszert. Ennek a helyi közösségekre építő szolgálati formának köszönhetően az ország minden járásában rendelkezésre áll majd egy elméleti és gyakorlati tudással is felkészített, kiképzett erő, amely
növeli a helyi közösségek védelmi képességeit honvédelmi és katasztrófahelyzetekben. Ehhez valamennyi
járásban – köztük a 23 fővárosi kerületben is – egy-egy százfős század létrehozását tervezi a honvédség.
Az önkéntes szolgálat nem jelent napi szintű munkát, csak évi pár napot. Az alkalmassági vizsgák és a
kiképzés sikeres teljesítése után a tartalékosok szerződést kötnek a honvédséggel, amelyben azt vállalják,
hogy egész évben rendelkezésre állnak, amiért rendelkezésre állási díjat kapnak. A veszélyhelyzetek elhárításában közreműködők az ellátáson felül munkáltatói kompenzációt is kapnak. Amellett, hogy részt vesznek
a honvédségi feladatokban, feladatuk a honvédség és a civil társadalom közötti kapcsolatépítés is, de ünnepi
megemlékezéseken és koszorúzásokon is juthat szerep a tartalékos katonáknak. Akik segítenének a rászorulókon, és adott esetben a veszélyhelyzetek elhárításában is közreműködnének, a www.iranyasereg.hu weboldalon minden információt megtalálnak az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálattal kapcsolatban.

MÁR NEM VESZÉLYESEK

Eredményesen zárult a gyűjtés
Hatalmas mennyiségű és rendkívül sokféle veszélyes
hulladékot vittek a gyűjtőhelyekre a kerületben élők a
június 2-án megrendezett gyűjtőnapon.
A leadott szeméttel megteltek a négy helyszínen –
Pestszentlőrincen a Rudawszky téren, a Martinovics
téren, a Kondor Béla Közösségi Háznál, Pestszentimrén a Hősök terén – várakozó teherautók.
A Havanna-lakótelepen elsősorban használt elemeket, régi műszaki és háztartási cikkeket, sütőolajat
és maradék vegyszereket vittek a gyűjtőpontra. Volt
olyan idősebb hölgy, aki egy gyógyszerekkel teli kerekes bevásárlószatyorral érkezett. A lejárt gyógyszereket egyébként az év folyamán bármikor vissza lehet
vinni a gyógyszertárakba, amelyek a rendelkezéseknek megfelelően átveszik és elszállíttatják azokat.
A kertvárosokban jellemzően ezen a napon szabadulnak meg a garázsokban, sufnikban hosszú évek
alatt felhalmozódott holmit. Ezúttal is rengeteg autógumi, festékes és különböző vegyszeres tartály gyűlt
össze. Az egy-egy nagyobb mennyiségű hulladék le-

adásakor elhangzó mondat – Szegény papa nem engedte korábban, hogy kidobjuk – megmagyarázta azt,
hogy miként gyűlik össze több évre való lom egy-egy
kis udvari épületben a gyűjtőnapok kiapadhatatlannak tűnő forrásaként.
P. A.
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FERIHEGY ÉS
ÉLŐVILÁGA

ARANYHÍDÉRT
KAPTÁK AZ EZÜSTFÁT
�

A Ferihegy elnevezésről a legtöbb embernek még napjainkban is a már Liszt Ferenc
nevét viselő repülőtér jut eszébe, arra, hogy
a környéknek flórája és faunája is van, kevesen gondolnak.

A színház- és filmkedvelők kiélhették magukat a háromnapos rangos rendezvényen, hiszen a 23. Amatőr Színjátszó Fesztiválon és
a 20. Diákfilmfesztiválon annyi jó előadást,
illetve filmet láthattak, hogy bizonyára nem
egyet találtak, amely megfelelt az érdeklődésüknek, az ízlésüknek. Tíz-húsz percenként
változott a színpadkép két napon keresztül,
olyan sok városból, faluból érkeztek a diákszínjátszók. Volt itt Ludas Matyi, Emmike
nem semmike, Későkása, Dallamdominó, de
Aranykarkötő, Bűntény Kft. és Rakoncátlan
lángocska csapat is.
A résztvevőket az ötlet- és házigazda dr.
Grünvald Mária, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumának igazgatója
köszöntötte, majd a rendezvényt támogató önkormányzat képviseletében Galgóczy Zoltán
nyitotta meg a háromnapos fesztivált.
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már
több mint két évtizede adhatunk helyet ennek
az időközben rangossá vált rendezvénynek.
Köszönhető ez dr. Grünvald Máriának, aki
annak idején engem is tanított a Steinmetz
gimnáziumban – mondta az alpolgármester.
– Történelem-filozófia tanárként mindig is rajongott a színházért és a moziért, s ez a művészetszeretet hívta életre mindkét fesztivált. Jó
érzés, hogy ma már az ország minden részéből

Zbronkó Tamás fotográfusnak a Pestszentimrei
Közösségi Házban június 6-án a fenti címen nyílt
kiállítása a repülőtérnek és környékének örök mozgásban lévő, zsongó életét, élővilágát eleveníti meg.
A kiállítást megnyitó Sajgó Attila festőművész
fölidézte a fotográfus művészi pályájának kezdő lépéseit, annak ívét: a kezdetekben a telefonjával felvételeket készítő, mindig érdeklődő, cselekedni kívánó
fiatalembert, a csillagokat, villámokat megörökítőt,
akit nemsokára egyre jobban megragadott a repülőgépek látványa, a gépóriások formája, esztétikája,
impozáns szépsége. Fényképezett légi hadgyakorlatban részt vevő gépeket, idén nyárra pedig meghívást
kapott Angliába a világ egyik legnagyobb katonai
repülőnap-sorozatának következő eseményére, amelyet a brit légierő megalakulásának 100. évfordulójára rendeznek.
– Az itt látható felvételek elkészítéséhez nagy felkészültség, kiváló technika, ügyesség és türelem kell.
A kiállított képek a repülőtér környékén készültek:
az itt megforduló repülőgépekről és e vidék élővilágáról. A bemutatott képsorozat felvételeit tízezer fotóból választották ki. A képek szépek, részletgazdagok, a lényeget kiemelők, a helyzetfelismerés tudatos
alkalmazásának eredményei. Zbronkó Tamás e képekkel is igazolja, hogy immár kiérdemelt helye van
a repülőgépfotósok között – emelte ki Sajgó Attila.
Az élménygazdag, kellemes hangulatú estet
Börzsönyi Erika költő versmondása színesítette.
A témáját tekintve ritkaságszámba menő kiállítás június 29-ig látható.

Három napig fesztiváloztak az amatőr színjátszók és filmesek a Rózsa
Művelődési Házban május 31. és június 2. között. Az ország legkülönfélébb részeiből érkeztek a kis művészek, hogy megmutassák a
tehetségüket színdarabokban, filmekben.

jönnek az amatőr alkotók. Jövőre is gyertek,
várunk benneteket!
Aztán felgördült a függöny, és két napon
át jöttek a kis színdarabok és jelenetek a tehetséges kis színészekkel. A filmeket egy napig vetítették. A közös zsűri elnöke a kerületünkből elszármazott író, Dóka Péter volt,
akinek a Későkása című novellájából született darabot a Kastélydombi Általános Iskola
tanulói adták elő.
– Milyen érzés volt viszontlátni a novelláját
színpadon? – kérdeztem az írótól.
– Érdekes volt, tetszett – válaszolta. – Nagy
meglepetés volt számomra, de aranyosan játszották a gyerekek. Köszönöm.
A produkció a legjobb adaptációért járó
Ezüstpillangó-díjat kapta. A Lipták Gábor
Aranyhíd című darabját előadó másik kastélydombis színjátszó csoport szintén díjat kapott:
Ezüstfa elnevezésűt a legjobb díszletért. A Felnőttek Gimnáziumának előadása, a Buszmegálló a legjobb kiselőadás Ezüsttölgy-díját nyerte. A szintén a gimnázium kötelékében készült
két film, a Den Helder (Aguda Erik alkotása)
és az Érettségi találkozó (Képe Szilvia) Ezüstlevél-, illetve Ezüstkulcs-díjban részesült. Az
előbbit a legjobb diaporámáért, az utóbbit a
legjobb forgatókönyvért díjazták.

Ê Temesi László

ERDÉLYI TÁJAK
A RÓZSÁBAN
A székelyföldi gyökerű Szalinkáné Kiss Lenke nem először mutatja meg Erdély szépségeit kerületi kiállításon. Most a Rózsa Művelődési Házban gyönyörködhetünk egész
nyáron a képeiben, melyeken a számára oly
kedves tájakat, portákat, utcákat rögzítette.
A Lőrinci Színpad és a Budapesti Kamaraszínház művészeti munkájában évekig tevékenykedő
amatőr művész régi és új alkotásaiból Erdélyi tájakon címmel nyílt tárlat május 29-én. Kaltenecker
Erika a köszöntőjében kiemelte, hogy Szalinkáné
Kiss Lenke termékeny művész, hiszen a Városháza Galériában tavaly ősszel rendezett kiállítása óta
több új festménye is készült, amelyek most nem
is a szokásos egy-két hétig láthatók, hanem egész
nyáron.
– A táj és a természet gyönyörűsége megfog
bennünket Kiss Lenke művészetében, Erdély amúgy is egy varázslatos világ – mondta a művelődésszervező.
Az alkotásokról az is leolvasható, hogy Erdélyen belül Székelyföld a festő nagy szerelme,
ahonnan negyedszázada elszármazott, de ahova
azóta is vissza-visszatér.
– Székelyszentistvánon születtem, Marosvásárhelyen és Bukarestben tanultam, ahol divattervező szakon végeztem a művészeti főiskolán.
A gyökereim visszahúznak Erdélybe, Szováta
környékére, hogy megfessem az élményeimet –
mesélte Kiss Lenke. – Érdekes, hogy mind a mai
napig csak erdélyi tájak vannak a fejemben, holott már a kerületben is régóta élek. Az ország
bejárására eddig nem sok időm jutott, de remélem, eljön az idő, hogy ebben a hazában is alaposan szétnézzek.
S akkor egyszer ezek az élmények is képekké
állhatnak össze…
(temesi)

TUDTA-E?

ŐSZINTE HAZASZERETETTEL GÁLÁZTAK
Hangulatos, kedves eseményre gyűltek össze a kerület kiváló alsó tagozatos diákjai
június 5-én a Kondor Béla Közösségi Házban, hogy egy igazi Aranygálán is megmutassák a tehetségüket, és a felkészítő tanáraikkal együtt átvegyék az őket megillető
díjakat.
Megtelt a színházterem a csaknem kétszáz tanulóval és a pedagógusaikkal ezen az ünnepi délutánon.
– A hagyományos Aranygálánkon a tanévben megrendezett kerületi tanulmányi, művészeti és
egyéb versenyek győzteseit és a felkészítő nevelőiket ünnepeljük – mondta a köszöntőbeszédében
Patakfalvi Attiláné tehetséggondozási szakértő. – Köszönjük a kerületi önkormányzatnak és a Külső-pesti Tankerületi Központnak az alsó tagozatos tehetségversenyek megrendezéséhez nyújtott támogatását.
Galgóczy Zoltán alpolgármester ezután a következő szavakkal nyitotta meg a rendezvényt:
– Örömmel támogatjuk a tehetséges fiatalokat, hiszen az oktató-nevelő munkának két fontos ága
van, az egyik a tehetséggondozás, a másik a felzárkóztatás, ami elképzelhetetlen jó felkészítő pedagógusok nélkül. Persze a gyerekek szorgalma, kitartása is szükséges az eredményes munkához.
Az alpolgármester azt is elmondta, hogy nagyszerű ötletnek tartja Az
otthonom, Magyarország című kiadvány megjelentetését az Aranygálára,
és hogy örömmel látja benne: a kerületi gyerekek őszinte hazaszeretetről
tesznek tanúbizonyságot.
Többek között ezt a szép, színes
és reprezentatív kiadványt adta át
Patakfalvi Attilánéval közösen a tehetségversenyeken jól szereplő tanulóknak.
A tizedik alkalommal megjelenő,
jubileumi kötet több mint 600 rajzból, illetve fogalmazásból állt össze.
A pedagógusok a jó munkájukért
oklevelet és könyvutalványt kaptak.
Az Aranygálán a színpadon is megmutathatták a tehetségüket a díjazott alsó tagozatos tanulók.
Ê Temesi László

Filmforgatás
Fedák Sári 1918 júniusában Pestszentlőrincen, a
nem sokkal korábban vásárolt Gyöngyvirág utcai
villájában forgatta A nőstényfarkas című filmjét. A háborús időkben a Hunnia Filmgyár stábja
örömmel jött ki dolgozni a csöndes villatelepre,
ahol bőséges ellátást kaptak Zsazsa szüleitől.
(A korabeli cikk elolvasható a muzeum18ker.hu
oldalon.)
Ê Tomory Lajos Múzeum

-dziuba-

TIROLI
BEMUTATKOZÁS
Az ausztriai Tirolban, közelebbről Westendorf helységben nyílt kiállítása tavas�szal a Pestszentlőrincen alkotó képzőművésznek, E. Kottek Péternek. A tárlat
anyaga ezután rögtön Kőszegre utazott.
Hazai képzőművészeknek ritkán adódik alkalmuk
külföldi bemutatkozásra, ami esetünkben is kalandos úton jött létre. E. Kottek Péternek a nyugati határtól mintegy negyven kilométerre található
Felsőlövőn (Oberschützenben) volt két évvel ezelőtt
kiállítása, ahol egy vásárló rajongásig megszerette
az egyik képét, amit meg is vett. Az ő egyik barátja galériatulajdonos Westendorfban, akinek még
a vétel előtt megmutatta a képet. Ezután a galériás
érdeklődni kezdett az alkotó iránt, a személyes találkozást követően pedig jöhetett a tárlat.
Mint azt E. Kottek Pétertől megtudtuk,
a galériatulajdonos mind a színvilágukban,
mind a formaválasztásukban szokatlannak
mondta az alkotásait. Az objektjeit pedig –
amelyeket hangszertöredékekből készít – egészen újszerűnek találta, és ennek eredményeként létrejött a 61 művet bemutató kiállítás.
Az alkotó pedig nem pihenhetett, mert az
anyag nagyobb részét egyenesen Kőszegre vitte,
ahol az Írottkő Hotel aulájában állították ki őket.
Bodzay Zoltán

Albumban a legjobbak
Egy nappal az alsó tagozatosok után, június 6-án, a kerület legtehetségesebb felső
tagozatosai is bemutatkozhattak az Aranygálán a Kondor Béla Közösségi Házban.
Természetesen az ő jutalmuk sem maradt el.
A színházterem ezen a délutánon is megtelt jókedvű diákokkal és tanárokkal. Immár huszadik alkalommal rendezték meg az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a felkészítő pedagógusok köszöntésére az Aranygálát. A gálaműsor háziasszonya, dr. Nagyné Koczog Tünde, a Külső-pesti Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese köszönetet mondott a kerületi munkaközösség-vezetőknek a
versenyek összefogásáért, szervezéséért, az intézményeknek, a Kondor Béla Közösségi Háznak pedig a
helyszínek biztosításáért és a sok segítségért.
– Azok a tanulók vannak ma itt, akik a kerületi tanulmányi versenyeken első helyezést értek el.
Gratulálok nekik, és további sikereket kívánok a tanulmányaikhoz – mondta, majd PestszentlőrincPestszentimre önkormányzatának is megköszönte a támogatást.
Galgóczy Zoltán alpolgármester ezt követően arról beszélt, hogy a tehetséggondozás az egyik legfontosabb feladat, s örömét fejezte ki, hogy tehetségekben nincs hiány a kerületi iskolákban.
– Büszkék vagyunk rátok, a sikereitekre. A teljesítményetekhez gratulálunk, és kívánjuk, hogy a későbbiekben is sok ehhez hasonló eredményt érjetek el – tette hozzá, majd Bak Ferenccel, a Külső-pesti
Tankerületi Központ igazgatójával együtt külön-külön gratulált a győzteseknek, miközben átnyújtották az aranyérmeket és az okleveleket. Ebben a tanévben a felső tagozatosok 23 kerületi versenyen,
72 kategóriában versenyezhettek, az Aranygálán 136 aranyérem talált gazdára, és 91 felkészítő pedagógusnak mondtak köszönetet a tehetséggondozásért. Az Aranyalbum megőrzi a versenyeken elért
sikereket, az első három helyezett nevét, iskoláját és a felkészítő pedagógusok nevét.

(temesi)
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Tartalmas szórakozás a Pestszentimrei Sportkastélynál

HAGYOMÁNYOK
ÉS TÖRTÉNELMI JELMEZEK
A zápor sem rontotta el a hangulatot a Vasvári-fesztiválon

�

A hagyományos főzőverseny résztvevői voltak a
legfrissebbek a június 2-án,
szombaton megrendezett Vasvári Pál Toborzó Fesztiválon. A
bográcsok és a grillezők körül
már reggel 8 órakor sürögtekforogtak a csapatok. Készültek a
pörköltek, a töltött káposzták és
a különféle sültek.
PUSKÁS ATTILA				
Miközben a bográcsok alatt ropogott a tűz,
megérkezett a katonazenekar és a Vasvárikopjafánál megemlékezők menete a Sportkastélyhoz. A délelőtt a zene és a mozgás
jegyében telt a színpadon. A Városgazda
Utánpótlás Akadémia street dance csapata és
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos csoportjai színvonalas bemutatóval, illetve műsorral szórakoztatták a közönséget.

LOVAGOK ÉS MAI HŐSÖK

ÉTEL ÉS ZENE FELSŐFOKON

A kicsik a fonott kosaras körhintában pöröghettek, s közben fogyott a nyalóka, a vattacukor és a fagyi is. A nagyok reformkori jelmezt
öltve készíttették az emlékfotókat, a hintó elé
fogott két ló pedig fáradhatatlanul hordta körbe a kocsikázni vágyókat. A papírmerítés fortélyaiba is betekintést lehetett nyerni, a kisállatokkal teli boszorkánytanyán pedig egy valódi
csúf boszorka várta a legbátrabbakat – persze
igazán félnie senkinek sem kellett.
A jó hangulatot az ebédidőben hirtelen érkező nyári zápor sem tudta elrontani, a hatalmas
étkezősátor alatt lévő asztaloknál mindenki
menedéket talált. A fedett színpadon zavartalanul elevenedtek fel a Mátyás királyról szóló
mesék, a lovagi torna elkerített helyszínén pedig egy olyan korszak elevenedett meg, amelyet csak a történelemkönyvekből és középkori
témájú filmekből ismerhetünk. A jelenkor hétköznapi hőseivel pedig a rendőrségi bemutatón
és a tűzoltóautónál lehetett találkozni.

Kitűnő hangulatban zajlott a főzőverseny
eredményhirdetése is. A bográcsételek közül
a Bababirodalom bölcsőde töltött káposztája
bizonyult a legjobbnak. Érdekesség, hogy a
tavaly szeptemberi Csülökfesztivál fődíját is
egy bölcsőde nyerte: az Iciri-Piciri – méghozzá szintén töltött káposztával. Bizonyos
tehát, hogy ezt az ételt magas színvonalon készítik a kerületi bölcsődék dolgozói.
Klasszikus magyar étellel, körömpörkölttel
lett második a Jóbarátok csapata. A harmadik helyezett Ady iskola bográcsozói pedig
csirkehúsból készítettek ízletes fogást.
A grillezők is átvehették a megérdemelt
díjakat. Itt Zsuzska konyhájának sült tálja
győzött a Micimackó bölcsőde vaslapon sült
vasi pecsenyéje és az Együtt Pestszentimréért Egyesület zöldségekkel grillezett húsétele előtt.
Az este közeledtével a rockzenéé lett a
főszerep: a Fantomas zenekar az 1970-es

LOVAGOK MÁTYÁS UDVARÁBÓL
A fesztivált szervező Vasvári
Pál Polgári Egyesület célja
elsősorban a névadó márciusi
ifjúra, a szabadságharc hősére való
emlékezés. Emellett minden évben
bemutatják egy-egy történelmi kor
hadtörténetét is. Idén Mátyás király
korába kalauzolták el a résztvevőket
egy középkori lovagi bemutatóval.
évek rockhangulatát hozta a színpadra. A
fő attrakció közkedvelt, vidám hangulatot
teremtő Irigy Hónaljmirigy koncert volt. Az
1990-ben eredetileg csak egy szilveszteri
buli erejéig életre keltett paródiazenekar 28
éve örvend töretlen hatalmas népszerűségnek. A nyolc srác ezen az estén sem hazudtolta meg magát. A „mirigyek”, régi és új
slágereiket a tőlük megszokott „őrülettel”
adták elő.
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KI TUD MA MÁR TÁRSASOZNI?

Újabb érdekességekkel bővül a napközis tábor kínálata

�

A kézműves foglalkozások mellett a kerámiakészítéssel is ismerkedhetnek azok a gyerekek, akik a Bókay-kerti önkormányzati tábor keretében az alkotókészségüket is szeretnék kipróbálni. És van még egy érdekes kínálata a napközis tábornak: táblás társasjátékokkal ismerkedhetnek azok, aki a digitális korszakban már nem
tudják, milyen jó is ezekkel játszani. A kínálatot a Városgazda Utánpótlás Akadémia táborai színesítik.
Azok a gyerekek, akik többször vettek már
részt a Bókay-kertben működő kerületi napközis táborban, észrevehették, hogy a szervezők
minden évben kínálnak valami újdonságot. Ezt
leginkább az úgynevezett szakrajok bővítésével
tehetik meg.

LEGÓ, KERÁMIA ÉS SOK
EGYÉB
A napközis tábornak évtizedek óta változatlan
az alapkoncepciója: az itt szünidőző diákoknak
heti öt napon át reggeltől estig változatos és
tartalmas programot adni. A kínálatban hangsúlyos a sport, az ügyességi feladatok, a különféle versenyek, a mozgás, de van lehetőség a
kézügyesség fejlesztésére, a kreativitás megélésére és a szellemiek bővítésére is. A táborozók
rajokba osztva töltik a napot, és lehetőség van
arra, hogy ki-ki az érdeklődésének megfelelő
speciális szakrajt válasszon. Ez utóbbi a tábor
alapdíján túl mindössze heti 3000 forintba kerül, illetve a nagyobb anyagköltségű rajok esetében 3200–3500 forintba.
– A szakrajok évek óta nagyon népszerűek – mondta Kuba Gábor táborvezető,
az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója. – Az elmúlt évek sikeres újdonsága
BEIRATKOZÁS
A napközis tábor június 25. és augusztus
24. között kilenc egyhetes turnusban
zajlik. Beiratkozni mindig a turnus előtti
kedden lehet a Bókay-kertben, 8–18 óra
között. Az első turnus előtt több napon
is lehetőség van a befizetésre: június
18-án és 20-án 8–18 óráig, június 19-én
13–18 óráig.
A szervezők arra kérik a szülőket,
hogy tanulmányozzák az iskolákba
kiküldött tájékoztatót és beiratkozási
lapokat, amelyeken megtalálják,
milyen dokumentumok szükségesek a
jelentkezéshez.

volt a Pataki Krisztián vezetésével működő
tékvandóraj, amely lesz idén is, ahogyan a
Kocka elnevezésű szakraj is, amely a legó
kedvelőit tömöríti. Idén először lesz lehetőség arra, hogy az érdeklődők a kézműves
szakraj mellett a kerámiaszakrajban is kipróbálják az ügyességüket. Nádasdi Mihály
képzőművész vezetésével indult el az Eötvös
iskola kerámiaszakköre, s a Nádasdi-tanítvány Stiller Bea vállalkozott a tábori szakraj
megszervezésére.
A táborvezető még egy érdekes szakrajra
hívta fel a figyelmet:
– Ki lehet majd próbálni rengeteg táblás
társasjátékot. Ez azért jutott eszünkbe, mert
tapasztalataink szerint a digitális korban a gyerekek egyre kevesebbet játszanak ilyet. Hátha
kedvet kapnak hozzá.

ségesen 22 ezer forintért érhető el – az akadémiásoknak 17 600 forintért.
A szervezők két fontos tényre hívták fel a
figyelmet. Az egyik az, hogy az eddigi jelentkezések alapján az úszótábor iránt kiemelkedően
magas az érdeklődés, ezért aki ebbe a táborba
szeretne járni, okosan teszi, ha mielőbb jelentkezik. A másik fontos hír az, hogy a jégkorongtábor bázisa a Bókay-kert lesz, innen viszik
majd a gyerekeket napközben edzésekre.
A turnusokról a Városkép is tájékoztatott
a 8. számában (május 8.), de a tábori kínálat egy kattintással elérhető a varosgazda18.
hu főoldalán. A turnusok megfelelő létszám
esetén indulnak. Az említett weboldalról letölthető a jelentkezési lap is, személyes leadására pedig a Vilmos Endre, a Park és a

A NAPKÖZIS TÁBOR DÍJAI
1. K
 erületi lakcímkártyával: 489 Ft/nap
(ételérzékenyeknek: 527Ft/nap) + 100
Ft táborhasználati díj.
2. K
 erületi lakcímkártya nélkül: 825 Ft/
nap (ételérzékenyeknek: 1445 Ft/nap)
+ 700 Ft táborhasználati díj.
3. S
 zünidei étkezésre jogosító jegyzői
HH/HHH határozattal rendelkező
gyermekek részére térítésmentes az
étkezés és a táborhasználat is.
4. A
 zok a gyerekek, akiknek nincs
kerületi lakcímkártyájuk, de a szüleik
helyi önkormányzati cégeknél,
szerveknél dolgoznak, az első
pontban jelzett díjat fizetik.
Kastélydombi uszoda pénztárában, az akadémia boltjában (Üllői út 433.) és a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Baross utca 7.
alatti ügyfélszolgálatán van lehetőség. E-mailben az akademia@varosgazda18.hu címre
lehet elküldeni a kitöltött lapot.

SIESS, HA ÚSZNI AKARSZ!
Nagyon széles tábori választékkal várja a szünidőzőket a Városgazda Utánpótlás Akadémia
(VUA) is. A kilenc szakosztály – labdarúgó,
küzdősport, úszás, street dance, vízilabda, futsal és strandlabdarúgás, jégkorong, sakk, kosárlabda – a sportágválasztóval együtt összesen
11 turnusban fogadja a nyárnak legalább egy
részét itthon töltő gyerekeket. A napközis rendszerű turnusok a sport mellett rengeteg egyéb
szabadidős programot is kínálnak.
A sportágválasztó tábor igazi különlegesség.
A gyermekek bizonytalansága mellett sokszor
a szülők sem tudják, hogy melyik sport felelne
meg leginkább gyerekük alkatának, fizikumának, mentalitásának. A sportágválasztó turnusokban ez akár egy hét alatt kiderülhet, ugyanis
itt mindennap más sportot, más edzést lehet kipróbálni szakedzők segítségével és tanácsaival.
A VUA-tagok kedvezményt kapnak a táborok részvételi díjából. A jégkorongturnus
ára 30 ezer forint, az akadémia tagjainak 24
ezer forint. A többi tábor turnusonként egy-
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Fontos az egészséges étkezés, együnk minél több gyümölcsöt! –
fontoljuk meg a jó tanácsokat…

Ö

regembernek sok gyümölcsöt kell ennie. Ezt mindenki tudja (persze nem mindenki jól, mert
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyümölcsöt eszel: a kis magvaktól például óvakodni kell, mint ahogy attól is,
ami felfúj), hja igen, az egészséges élet… Zöldség, gyümölcs, kevés hús, tejtermékek… so-so. Kár, hogy az egészségnek ára van. Jó, tudom, mindenképpen. De étkezésben kiváltképpen.
Ez a május jól betett nekünk. Kaptunk kicsi előleget a nyárból is, de főként a piaci árakból. Láttátok?! – mondta Jolán, és felhördült. Ez azért már tényleg! És tényleg.
Ugyanis láttuk. Még ha nem is akartuk volna megnézni.
Prímőreper, -cseresznye… Tényleg nem akartunk hinni a szemünknek!
Amikor először ránéztem a háromezres árcédulára, az első gondolatom az volt: megint cserélni kell a szemüvegemet, mert az
nem létezik, hogy jól látom. Pedig igen.
Igaz, évek óta hozzászokhatott ehhez az ember. Jó ideje már, hogy ilyen magasról indulnak az árak, de aztán lassanként mérséklődni kezdenek, s egyszer eljutnak odáig, hogy már egy átlagnyugdíjas is megkockáztathatja a vásárlást (legfeljebb utána
kicsit jobban megnézni a kiadásait).
Most azonban… mintha történt volna valami. Még május végén is négy számjegyű összegeket láthatott az ember, közel a kétezerhez.
Sebaj, lányok – biztatott Erzsébet (akiről tudjuk, hogy mennyire hajlamos az iróniára –, itt van nekünk a Szedd magad akció!
Van, ahol ingyenesen hirdetik. Odamész, leszeded, viheted.
Jolán felhördült (megint). Persze, az én derekammal majd éppen fára fogok mászni! Az eperhez viszont csak le kell hajolni –
mondta Erzsébet. Hajolni?! Még mit nem? Mondtam már nektek, hogyan szoktam megkötni a cipőfűzőmet?!
Az az igazság, hogy Jolán már többször elmondta (pedig csakis bebújós cipőket hord).
És ilyenkor jön az, hogy emlékeztek arra, hogy a mi időnkben… „A mi időnk.” Mikor is volt az? Egy biztos, hogy jó régen.
Istenem! Mitől volt az, hogy gyerekkorunkban fillérekbe került a gyümölcs, és még fiatalkorunkban is csak forintokba – és
persze, ilyenkor jön, hogy ötven fillér volt egy gombóc fagylalt. (Jolán megesküdött, hogy „bent, Pesten” már 600 forintos árcédulát is látott. Mintha bizony esküdözni kellene az ilyesmire…)
A termelők pedig panaszkodnak, és biztosan nekik is igazuk van. Nem lehet ma már a gyümölcsből megélni! Meg aztán: ki
fogja leszedni? Már az ukránok is csak áthúznak rajtunk, mennek Nyugatnak, mer’ ott többszörösét fizetik a gazdák. Csoda,
hogy nem mennek le az árak?
Jolánnak azonban van egy trükkje (kár, hogy lassan kiismerik a kofák) – ő csak kóstol. De szép ez a cseresznye (eper stb.)! De
vajon az íze is ilyen? Hopp! Bekap egy szemet. Mmmmm. Egészen…, de azért lehetne esetleg… Mindegy, még nézelődöm egy
kicsit. És megy a következőhöz. Az embernek ég a bőr az arcán egy ilyen barátnő miatt. Múltkor szóvá is tettem, de Jolán csak
megrántotta a vállát: szemesnek áll a világ!
És… mert ő mindig is ilyen gyakorlatias volt, megkérdezte: édesem, lopjak neked is?
Lopni?! Még mit nem! Nekem nem ezt tanították a szüleim. Sem Schwarz tanító úr, sem Berárd atya. Mindjárt megjön a nyugdíj, majd akkor veszek magamnak!
Öt…, nem, ezúttal talán akár tíz dekát is.
Egyszer él az ember!

MACKÓVILÁG A PIK-BEN
Békés macik lepték el a Pestszentimrei Közösségi
Házat három napon át a hónap első hétvégéjén. A
Mackók vándorúton című kiállításon 600 (!) kis és
nagy brumi kápráztatta el az érdeklődőket.
Picur, Barnabás, Döme és Dömené, valamint a társaik fogadták a látogatókat a művelődési ház színháztermében, de
jutott belőlük a folyosóra és a kisterembe is. Sőt a színpadra
is, ahol egy hatalmas, háromméteres mackó trónolt, várva a
csodálkozni és fotózkodni vágyó gyerekeket, illetve szüleiket, hogy megörökítsék őket együtt. Bruti állta az ostromot.
– Macik között nőttem fel, a kispesti lakásunkban legalább
háromszáz gyűlt össze az évek alatt – avatott be macivilágába
Rochy Anna szakoktató, a kiállítás ötletadója és főszervezője,
aki folytatja édesanyja gyűjtőszenvedélyét, és most már közösen
megduplázták a medveállományukat…
Ezt akarták megmutatni országnak-világnak, ezért gondoltak egy merészet, hogy mindenki számára elérhetővé teszik a
kivételes gyűjteményt.
– Azért kapta a kiállítás a Mackók vándorúton nevet – tette
hozzá –, mert először a fővárosban, majd Pest megyében vándoroltatni szeretnénk a különleges plüssállatokat, amelyek közt
a legkisebb öt centiméteres, a legnagyobb háromméteres. Ezzel
a tárlattal debütáltunk, s úgy érzem, jól sikerült, sokan voltak
kíváncsiak a macikra, a legtöbben családostul jöttek. Ezek ugyan
nem eladók, de zsákbamackókat lehetett vásárolni. Egyébként
mindegyik macinknak története van, hiszen a legtöbbet ajándékba kaptuk, de sokat vettünk különféle vásárokon, üzletekben is.
Van majdnem százéves macink is! Nagyon szeretjük mindegyiket, hisz láthatja, milyen békések és szépek.
Valóban, jobb így találkozni velük, mint életben, erdőben vagy
utcán, ahol egyre sűrűbben fordulnak meg hazánkban is… Már
meg sem lepődtünk, amikor arra a kérdésre, hogy hívta Rochy Annát az édesanyja gyerekkorában, ezt a választ kaptuk: Macikámnak.
Ê Temesi László
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KULTÚRA

Hasznos időtöltést kínálnak a napközis táborok

NYÁR A MŰVELŐDÉSI HÁZAKBAN
Van miből választani a következő hónapokban

�

Közeleg a nyári iskolai
szünidő, amikor a szülők
szeme előtt az a kérdés
lebeg: hogyan oldják meg a
vakáció azon heteit, amikor nem
tudnak szabadságot kivenni?
Ki vigyázzon a gyerekekre? A
nagyszülők esetenként besegíthetnek, a fennmaradó időben
pedig a napközis tábor lehet a
megoldás.
PUSKÁS ATTILA				
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén három nagyon jól működő művelődési, közösségi ház
található, amelyek mindegyike felkészülten
várja a vakációzó gyermeksereget. A kézműves foglalkozásoktól a néptáncon át a fotózásig kínálnak színes programokat.

MESÉS NYÁR A RÓZSÁBAN
A Rózsa Művelődési Ház már június 18. és 22.
között kalandos kézműves tábort szervez, délelőttönként külső programmal, délután kézműves foglalkozással és játékkal.
Náfrádi Anikó meseterapeuta több turnusban is foglalkozik a gyerekekkel. A június
25–29. közötti mese- és élménytábort leginkább első és második osztályosoknak ajánlják.
A közösen életre keltett mesét többféle módon
dolgozzák fel a gyerekek. Miközben eljáts�szák, a különböző szereplők szemszögéből is
figyelik a történetet. A kalandos mesetábor augusztus 26. és 30. között elsősorban a harmadik és negyedik osztályosoknak kínál hasonló
élményeket.

Mindhárom tábor díja 17 900 forint, s az
összegben reggeli, ebéd és uzsonna is benne
foglaltatik. A gyerek egész nap, vagyis reggel
fél 8-tól délután 5-ig jó helyen lehetnek.
Az őrségi Hegyhátszentjakabon tartják Vörös Árpád vezetésével a művelődési ház hagyományőrző néptánctáborát július 29. és augusztus 3. között. A tábor idén is telt házzal
zajlik, a jelentkezők pillanatok alatt betöltötték
a helyeket.
Az ősztől iskolába járó óvodások a Meseországból iskolába elnevezésű iskola-előkészítő
mese- és élménytáborral zárhatják a nyarat augusztus 21–24. között. Dalok és játékok tanulása mellett kreatív alkotásokat is készíthetnek
majd. A részvételi díj 16 900 forint.

MŰVÉSZETEK A KONDORBAN
A Kondor Béla Közösségi Ház ékszerkészítő
és tűzzománctáborral készül a július 2. és 6.
közötti időszakra. Török Ibolya szobrászművész fogadja az alkotókedvű fiatalokat (10
éves kortól), akik szeretnének megismerkedni e varázslatos művészeti ág megannyi fortélyával, az ékszer- és dísztárgykészítéssel.
A tábor díja 3000 forint plusz a felhasznált
anyagok költsége.
A tánctáborban július 9-től 13-ig lehet részt
venni. Itt modern és latin táncokat és musicaltáncot tanulhatnak a gyerekek Sárváriné
Gajdács Ágota aerobikoktató, egykori versenytáncos irányításával. Ugyanekkor tartják
a harcművészeti tábort Sárvári Zoltán 4 danos
oktató vezetésével. A táborok ára egy hétre
ebéddel 16 500 forint.
A minimum 5 fő jelentkezése esetén induló
fotós tábort július 30-tól augusztus 3-ig szer-

vezik, naponta 10 és 14 óra között. Jelentkezés
július 25-ig a közösségi házban.
A sminkelés titkait segít elsajátítani, és
bőrápolási tanácsokat is ad Császár Bíró Lilla
augusztus 8–10-ig a sminktáborban, amelyre
13 éves kortól lehet jelentkezni.

A kerékpáros tábort augusztus 27. és 31.
között rendezik meg. A cél a 6–14 éves gyerekek biztonságos közlekedésre nevelése. A
foglalkozások minimum 5 fővel indulnak el,
a részvételi díj 3000 forint. Jelentkezési határidő: augusztus 23.

TURNUSOK A PIK-BEN

A Pestszentimrei Közösségi Ház ötféle nyári napközis tábort szervez. A képzőművész
tábor (június 25–30. között) 10 ezer forintba, a kreatív kézműves tábor (július 2–5. és
július 16–20.) hetente 9000, egy napra pedig 2000 forintba kerül.
A reneszánsz tábor sok-sok játékkal és meglepetésekkel várja a gyerekeket július
2. és 5. között, a díja 20 ezer forint plusz az étkezés. Az augusztus 13. és 17. között
rendezett varrótáborban – 12 éves kortól – többek között tolltartót és tornazsákot készíthetnek maguknak az iskolások napi 5000 vagy heti 20 ezer forintért. Kováts Judit
vezetésével a PIK-ben is lesz néptánctábor, június 18–22-ig és igény esetén augusztus
27–31. között is. (A részletekről a közösségi házban lehet érdeklődni.)
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BULIVAL A VAKÁCIÓBA

Vörösmarty-országjárás tánccal

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg június
10-én a Kondor Béla Közösségi Ház az önkormányzat támogatásával vakációköszöntő családi napját.

Táncévzárót tartott a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium június 8-án a Pestszentimrei Sportkastélyban, amely ez alkalommal diákokkal, pedagógusokkal és szülőkkel telt meg. A tanintézet életében, ahol rendszeresen szárnyal
a tánc, már másfél évtizedes hagyomány a vidám tanévbúcsúztató.

A Havanna-lakótelep – ahogyan Galgóczy Zoltán alpolgármester fogalmazott június 10-én a Kondor Béla
sétány színpadán mondott megnyitó beszédében – egy
kicsit város a városban, kerület a kerületben, hiszen
Pestszentlőrinc-Pestszentimre mintegy 100 ezer lakosából 17 ezer itt él.
Illő tehát, hogy a kerületrésznek saját ünnepei is legyenek. Ezek sorában újdonság a Kondor Béla Közösségi Ház új igazgatója, Varga Ferenc által kezdeményezett vakációköszöntő családi nap, amelyet június 10-én
először rendeztek meg a lakótelep főutcáján, illetve az
épületben.
Az új esemény filozófiája egyszerű: bulizzanak
együtt egy utolsót a szünidő kezdete előtt a családok, a
környékbeli ismerősök. Ennek megfelelően a szervezők
a legkülönbözőbb korosztályoknak kínáltak színpadi
programokat, továbbá olyan népszerű kísérőrendezvényeket, mint a kézműves foglalkozás, az arcfestés, az
állatsimogató. A közösségi ház előadótermében egész
nap pingpongozni lehetett, a bátrak pedig kipróbálhatták az alkalmi mászófalat. A merészebb kalandra vágyók pedig felemelkedhettek azzal a léggömbbel, amelyet a Havanna-ünnepről már jól ismernek az itt élők.

Fontos része volt az eseménynek az Akik sokat tettek a Havanna-lakótelep gyermekeiért elnevezésű díj
átadása. Az ötévenként odaítélt, most harmadszor kiosztott elismerésre a telepen működő oktatási-nevelési
intézmények munkaközösségei terjeszthetnek fel egyegy kollégát.
-kerékgyártó-

„A HAVANNA LAKÓTELEP GYERMEKEIÉRT”-DÍJ
Név
1.	 Langóné Gyöngyösi Katalin
2. Kiss Olga
3. Rössler Ilona
4. Csík Árpádné
5. Virág Zoltánné
6. Altmann Györgyné
7. Lőke Maya
8. Méder Lászlóné
9. Gasparetzné Erdei Tünde
10. Szabó Éva
11. Véginé Károlyi Magdolna
12.	XVIII. Kerületi Védőnői Szolgálat Kondor B. sétányi rendelő munkatársai
A méltatások megtalálhatók a www.kondorkh.hu/programfuzetek oldalon.

Intézmény
Bóbita Óvoda
Csontváry Kosztka ált. iskola
FPSZ XVIII. Kerületi Tagint.
XVIII. Kerületi SOFI
Eszterlánc Óvoda
Kondor Béla ált. iskola
Kondor Béla Közösségi Ház
Pitypang Óvoda
Családi Játszóház
Robogó Óvoda
Napsugár Bölcsőde

A táncévzárót nevezhetnénk táncvarázsévzárónak is, annyi ügyes táncost és
annyi nívós produkciót láthattunk a többórás programban, amelynek megnyitásaként Pásztor Józsefné, az iskola vezetője köszöntötte a résztvevőket
és a nézőket:
– A tánc a magyar kultúrának olyan meghatározó és állandó kincse, amelyet
nem hagyhatunk elhomályosodni – mondta. – Az ilyen örök értékek léte a fiatalságon múlik, ők őrizhetik, ápolhatják és örökíthetik tovább, vagy ők feledhetik
el. Ezért is tartom különleges ajándéknak, hogy a mi iskolánkban ez az immár
tizennégy éves hagyomány a fiatalok kezében, lábában és szívében évről évre
új erőre kap, és szárnyal. Nekik köszönhető, hogy minden évben van mit megmutatnunk, hogy büszkén hirdethetjük: a XXI. század rohanásában, az internetkorszak sűrűjében is van olyan évezredes érték, amelyet ápolunk és művelünk.
Az intézményvezető külön megköszönte Szalai Andrea pedagógusnak az iskolai néptáncoktatásért végzett munkáját, amelynek gyümölcseit Galgóczy Zoltán megnyitó beszéde után láthattuk.
– Igaz, hogy az iskola nevében benne van az ének szó, de már nyugodtan
benne lehetne a tánc szó is, amilyen nívós munka folyik itt évek óta a néptánc
hagyományainak megőrzéséért – emelte ki az alpolgármester, majd a közelgő
nyári szünethez jó kikapcsolódást, élménygyűjtést és feltöltődést kívánt.
A táncos „kirándulás” felért egy országjárással, sőt mondhatni: határon túli
barangolással is. A nyitótánc természetesen a Palotás volt, majd jöttek az apróbbak és a nagyobbak műsorszámai, többek között mezőföldi, rábaközi, sárközi,
moldvai, csallóközi táncemlékek, de volt parasztkeringő, angolkeringő, dunántúli ugrós, polka, reneszánsz, botos és székes tánc is az „utazók” nagy örömére.
-temesi-
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Júliusban látványos ünnepnapokkal készül Kalotaszeg

PROGRAMOK

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
A könyvtár június 4–30. között felújítás miatt zárva tart. Ez idő alatt
késedelmi díjat nem számolunk fel.
Nyitás: július 2. (hétfő) 13 óra.
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 18–22. között 8-tól 17
óráig: Kalandos kézműves tábor
Június 25–29. között 8-tól 17
óráig: Mese- és élménytábor
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A foglalkozás az
energia-egyensúly helyreállításával
erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink
(New Dance World tánciskola, gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, baba-mama klub, Etka-jóga) a
nyári időszakban leállnak. A nyári
leállásokról további információt az
elérhetőségeinken lehet kérni.
A művelődési ház nyitvatartása:
hétfőtől péntekig 9–19 óráig,
hétvégén a rendezvényekhez
igazodva. Az itt található Ticket
Expressz-irodában jegyek válthatók
koncertekre, színházi előadásokra,
kiállításokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejövetelekre
az elérhetőségeinken való előzetes
egyeztetés alapján.

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár nyári nyitvatartása az
alábbiak szerint alakul: hétfőn
és szerdán 13–19, csütörtökön
9–15, pénteken 12–18 óra között.
Kedden és szombaton zárva.
A könyvtár előterében a Tomory
Lajos Múzeum által összeállított
110 éves a SZAC című kiállítás
látható.
PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Június 29. 18 óra: Évadzáró buli
a könyvtárban. Meghívott vendég:
Vig Balázs író. A gyermekeket
kalózjelmezben várjuk, hogy kalózkodjunk egy jót!
A könyvtár a PIK Ház első emeletén hétfőn és szerdán 11–19 óra,
csütörtökön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várja a látogatókat. Kedden és szombaton zárva.
KONDOR BÉLA
KÖZÖSSÉGI HÁZ

4SEASONS SÍ- ÉS
SNOWBOARDPARK

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges
pályán folyamatosan lehet sízést,
snowboardozást tanulni. Egyéni és
csoportos oktatás 3 éves kortól
kezdve az emberi élettartam és a
vállalkozó kedv határáig. A csoportokat életkor és tudásszint szerint
állítjuk össze. Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, szombatonként
10–13 óráig. A pályán szakképzett
oktatók, különleges minőségű mesterséges burkolat, két sífelvonó, egy
mozgójárda-felvonó és esti világítás
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola
honlapján: www.siiskola-bokaykert.
hu.
PESTSZENTIMREI
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/B
Telefon: 297-3018
Június 22–23–24. 10 óra:
Táncverseny a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének
szervezésében

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 14. 11 óra: Nyugdíjas
pedagógusok jubileumi diplomaosztó ünnepsége
Június 14. 17 óra: Itt és most –
a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület kiállításának megnyitója.
Június 16. 10 óra: Ringató-tanfolyam
Június 17. 10 óra: Modellkiállítás
Június 17. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Június 20. 18.45: Ladies’
Dance Mix
Június 24. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Június 27. 18.45: Ladies’ Dance
Mix
Június 28. 14 óra: Fehér asztalnál – a NYÉVE összejövetele
Június 29. 16 óra: Cserebere – civil börze a ClubNetCet
szervezésében
Június 30. 14 óra: Úgy szerettem én egy asszonyt – a Fráter
Loránd Nótakör zenés-táncos
műsora
Július 1. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Az Aulagalériában a XVIII.

kerületi Művészeti Egyesület Itt
és most című kiállítása június
30-ig látható.
Kedden és pénteken 16.30-kor
gerinctorna. Szombatonként 9
órakor kerámia és tűzzománc
nyitott műhely. Minden vasárnap
15 órakor nyugdíjas táncklub.
Az intézményben működő szakkörökről, klubokról,
tanfolyamokról a 291-6564-es
telefonszámon lehet érdeklődni.
TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda:
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-3169885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum
leendő központjában, a Herrich–
Kiss-villában (Margó Tivadar
utca 116–118.) a látványraktár
és a Kondor-emlékszoba az
elérhetőségeink valamelyikén
tett előzetes bejelentkezéssel
látogatható.
Helytörténeti információk,
online térképes felület a kerület
telepeivel, köztéri és beltéri
emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet:
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc
és Soroksárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi
eseményeiről, a Kenyér és
tank – 1956 pestszentlőrinci és
pestszentimrei eseményei című
tanulmánykötet teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/.
A központi iroda nyári zárvatartásáról a honlapunkon lehet
tájékozódni.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A
látható ember – kamarakiállítás
a 90 éve született költőnő,
Szécsi Margit tiszteletére.
Aeropark – Il–18-as repülőgép
(a Ferihegy 2B terminál mellett):
Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat
előzetes egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul és angolul,
helytörténeti séták, múzeumpedagógiai foglalkozások minden
korosztálynak (a teljes kínálat
megtalálható a honlap Múzeumpedagógia menüpontjában),
vándorkiállítások kölcsönzése.

lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos
egyeztetés alapján látogatható.
PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Június 14. 17 óra: Ingyenes
jogi tanácsadás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Június 18–22. között 8-tól 16
óráig: Néptánctábor
Június 18–22. között 10-től 13
óráig: Kreatív kézműves tábor
Június 20. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek.
Egyedi dekorációk és kreatív
megoldások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft
+ a felhasznált alapanyag ára.
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-9436249-es telefonszámon, illetve
elérhetőségeink valamelyikén.
Június 25–30. között 9-től 13
óráig: Képzőművész tábor
Június 27. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek.
Egyedi dekorációk és kreatív
megoldások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft
+ a felhasznált alapanyag ára.
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-9436249-es telefonszámon, illetve
elérhetőségeink valamelyikén.
Június 28. 17 óra: Ingyenes
jogi tanácsadás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Június 30. 15 óra: Nosztalgia
táncklub – zenél a Magic Duó.
Belépőjegy: 600 Ft.
Minden kedden 10 órától
ingyenes beszédcentrikus
nyelvtanfolyam nyugdíjasoknak
német és olasz nyelvből. Szerdánként 10 órakor szeniortánc,
18 órakor NIA-foglalkozás. A
részletekről az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

NYÁRON IS ZUMBA

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
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KALOTASZEG
GYÖNGYEI
Nagyváradtól száz kilométerre található Kalotaszeg
„fővárosa”, Bánffyhunyad, ahol a lakosság harmada
vallja magát magyar nemzetiségűnek. Testvértelepülésünk, Körösfő szomszédságában idén július 14–15-én
rendezik meg a Kalotaszegi Magyar Napokat, melynek
célja bemutatni a terület népművészetét, népviseletét,
a még élő népi mesterségeit.

– Az idén több mint harminc kalotaszegi település jelezte, hogy
részt vesz a rendezvényen – tájékoztatott örömmel Búzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad alpolgármestere. – A programok során
az érdeklődők megtekinthetik, hogyan készül Körösfőn a lányok
fejére való párta vagy Kalotaszentkirályon a gyöngyfűzés, Mákófalván, Türében, Magyarbikalon a népibútorfestés, Türében a
bujkakészítés. A számos rendezvény között minden korosztály
megtalálhatja a számára érdekes és szórakoztató programot, hiszen a sportvetélkedő, a könyvbemutató, a kerekasztal-beszélgetések, a cserkészfoglalkozások mellett fellépnek a környező falvak néptánccsoportjai, a kalotaszegi néptánccsoport valamint a
Tokos zenekar, a kalotaszegi legényes társulat, s lesz Miller Zoltán- továbbá Piramis-koncert is.
A rendezvény fénypontja vasárnapra ígérkezik, amikor több
mint harminc kalotaszegi település képviselői mutatják be gyönyörű népviseletüket, végigvonulva abban a városon.
– Kalotaszeg Kolozs megye legdíszesebb régiója. A Kolozs
Megyei Tanács azért támogatja a Kalotaszegi Magyar Napokat,
mivel a tavalyi rendezvényen kiderült, hogy a helybeliek magukénak tekintik azt – nyilatkozta a tájékoztatón Vákár István, a
tanács alelnöke.
Ê Péntek László

ISMÉT KERTMOZI
A BÓKAY-KERTBEN

MÚZEUMSAROK
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek
a kerületi oktatástörténet
múltjából
A kiállítóterem június 18. és
szeptember 1. között zárva lesz.
Addig keddtől péntekig 14 és
18 óra között, szombaton 10 és
14 óra között tart nyitva.

PROGRAMAJÁNLÓ

Egyhetes intenzív zumbafoglalkozást szervez a Rózsa Művelődési Ház. A foglalkozást Czéh
Beáta vezeti, a latin zene és a jó
hangulat garantált.
Időpont: július 2-től 6-ig 18 óra
és 19.30 között. Belépőjegy:
1200 Ft/nap, 5000 Ft/hét.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Az immár a 11. évadjánál tartó Madách Filmklub
– amely 2016 januárjában felkerült a Budapesten
ajánlott filmklubok listájára is – nyolc éve kezdett
el kertmozijellegű vetítéseket szervezni a Bókaykertben. A remek környezetben fekvő, pompás
akusztikájú Szabadtéri színpad ideális helyszín
kertmozira is.
Nem véletlen, hogy a vetítések látogatottsága évről évre növekszik. A jó filmek kínálata, a remek hangulat egyre több látogatót
vonz nemcsak a kerületből, hanem a környező kerületekből, sőt
Budáról is. Mivel ezúttal is hamisítatlan nyári hangulatot árasztó filmeket tűznek műsorra négy szombat este, a szervezők remélik, hogy idén ismét nézőcsúcsok születnek.
A program:
– július 21-én: Fegyvertársak – amerikai western
– július 28-án: A Riviéra vadorzói – amerikai vígjáték
– augusztus 4-én: Hacsi, a leghűségesebb barát – amerikai–angol
családi film
– augusztus 11-én: Szerelem a végzetem – amerikai romantikus
vígjáték
A vetítések minden alkalommal 20.30-kor kezdődnek. Rossz idő
esetén az esőnap másnap, vagyis vasárnap lesz. A részvétel ingyenes,
sőt a látogatók számára ingyenes parkolási lehetőséget is biztosítanak. A szervezők – Kardos Gábor, a Madách Filmklub alapítója és
Einhorn Tamás – remélik, hogy idén ismét nézőcsúcsok születnek.
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EGYHÁZ

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Komfortosabb lesz a Szent Imre-templom, és közösségi ház is épül

FELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS

A fűtési rendszer már megújult

�

Nagy munkán van túl, de még legalább ekkora előtt áll a Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség. Egyrészt megújult a Szent Imre-templom belseje, korszerűsítették a padlófűtést, másrészt közösségi ház építését
készítik elő a Nemes utcai saroktelken. Ezekről kérdeztük Kovács Istvánt, a katolikus képviselő-testület tagját.

– A Szent Imre-templom kertjében az őszi és
a téli hétvégeken évek óta nagy a forgalom.
Köztudott már, hogy a városrészben működő katolikus karitász itt látja vendégül a
szegényeket és a hajléktalanokat. A plébánián most elmondhatják, hogy túlvannak
egy nagy munkán, de már készülnek a következőre.
– A hajléktalanok most „jól vannak”, a nyári
hónapok könnyebbek. Nekik a hideg és a tél
jelenti az igazi próbatételt. Ami a templomot
illeti, a szakemberek éppen most fejezték be
az egyik nagy feladatot: korszerűsítették a
padlófűtést.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS
– Már a hatalmas terület miatt sem lehetett ez
egyszerű munka…
– Bizonyára nem, de örömmel mondhatom,
hogy négy hét alatt elvégezték a munkát. A
templomhajókban és a padsorok alatt is megújult a fűtésrendszer, így senki nem fog fázni,
még a legkeményebb téli időszakban sem. Az
oldalhajók padlóját vadonatúj csiszolt és öntött
betonnal burkolták, amiről csak azt mondhatom, hogy csodaszép.
– Megkérdezhetem, hogy honnan tudták
előteremteni a pénzt erre a nem kis beruházásra?
– Hogyne, nem titok. Részben az önkormányzat
segítségével, részben a plébánia saját pénzéből.

A híveink természetesen tudták, hogy milyen
nagy munka előtt állunk, ezért ők is többel és
többen segítették a plébániát.

MEGÚJULÓ PADSOROK
– Udvariatlan megjegyzés, de szembetűnő az
új kövezet és a régi padsorok közötti hatalmas
a különbség.
– Tudjuk, látjuk ezt mi is. A reményeink szerint
a jövő év végére a lassan már korhadó padsorok
„utánaerednek” a korszerű fűtésnek. Ha nem
is fejezzük be, de túlleszünk már a munka nagyobbik részén.
– Akkor ugorjunk tovább, nem is olyan
messzire. Jószerével csak néhány méterrel odébb épül fel majd a közösségi ház,
amelyet a telek Nemes utcai oldalára terveznek.
– Igen, csatlakozni fog ez a plébánia épületéhez.
Három hittantermet alakítunk ki az egyemeletes, 250 négyzetméteres épületben. Olyan közösségi teret álmodunk, ahol mindenki otthon
érzi majd magát. Persze tisztában vagyok azzal,
hogy az otthonos, bensőséges hangulatot mi, a
hívek, teremthetjük meg.

–
Igazán
boldogok
akkor
lehetnénk, ha a jövő év
szeptemberétől
ott
tarthatnánk a hittanórát a legkisebbeknek. Sokismeretlenes egyenlet
még ez. Rengeteg
papírmunkát kell
elvégezni, meg
kell írni, be kell adni a pályázatot, amit aztán
még el is fognak bírálni. Sok függ az egyházmegyétől, annak segítőkészségétől. Ami ma
biztosnak tűnik, az az, hogy a közösségi ház
párhuzamos lesz a Nemes utcával, hogy 8 x 15
méteres lesz az alapterülete, és mint mondtam,
egyemeletes.

SOKISMERETLENES

„UJJGYAKORLAT”

– Mit gondol, mikor foglalhatják el a közösségi
házat?

– Gondolom, ez a beruházás még a belső munkálatoknál is többe kerül.

HÁROM HITTANTEREM

– Igen, ez érthetően jóval drágább lesz, mint a
templomban elvégzett munka.
– A hajléktalanok egy-egy ebédjének a lebonyolítása ehhez képest „ujjgyakorlat”
lehet.
– Egy napon sem említhető…
„Olyan közösségi teret álmodunk,
ahol mindenki otthon érzi majd
magát.”

VAJTÁTÓL SZIGLIGETIG

Programok sokaságát kínálja az Agapé Gyülekezet
Színes programokkal, lelki találkozókkal várja a
híveket a nyáron a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet. Paul Hendersont, a négy éve itt szolgáló
vezető pásztort kérdeztük.
– Legutóbb azt mondta a gyülekezetről, hogy fejlődik, a
hívek száma növekszik, a programok gyarapodnak.
– Ha most kérdi meg, ugyanilyen választ tudok adni,
mert az elmúlt évben is nőtt a Havanna-lakótelepi gyülekezetbe járók száma.
– Hányan vannak?
– A tagok száma 350 körül van, s közülük mintegy 300ról mondható el, hogy rendszeresen látogatja az istentiszteleteket, az alkalmakat. A szó jó értelmében véve
sok munkát ad nekünk ez, mert igyekszünk mindenkire,
minden egyes lélekre odafigyelni, követni az életét. De
természetesen öröm ez mindnyájunknak, mert érezzük,
hogy nem hiábavaló a tevékenységünk.
– A lelki közösség kialakításán túl mivel tudják magukhoz hívni
és megtartani a híveket?
– Érthetően a
közös programokkal, olyanokkal, amelyek erősítik a
közösséget.

–

Miket szerveztek ennek jegyében?
– Nem csupán nyáron aktív a gyülekezet, hanem az év
minden hónapjában. Novemberben például egy kis Fejér megyei településen, Vajtán voltunk lelki gyakorlaton.
Sikeres volt, s nemcsak azért, mert száznál több hívünk
jött el, de a lelki gazdagodás miatt is, akárcsak a Bugyi
községben megrendezett esemény, ahol 70 agapés gyűlt
össze. A lassan már hagyományos főzőfesztivált május
második hétvégéjén rendeztük meg a Havannán, s bennünket is meglepett, hogy húsz csapat forgatta a fakanalat, összességében pedig közel ezren választottak bennünket rövidebb-hosszabb időre a Havanna-ünnepen.
– Nyilván különös figyelmet fordítanak a gyerekekre,
mert belőlük, velük tudják építeni a jövőt.
– Gazdag programot kínálunk a kicsiknek, a tiniknek és
a felnőtteknek is, vagy ahogy mi nevezzük őket, a 20+
korosztálynak. Azoknak is, akik nem tartoznak a gyülekezethez, csupán „kíváncsiskodni” akarnak a rendezvényeinken.
– Magyarán mindenkit szeretettel látnak.
– Bárki jöhet, mindenkit nyitottan, örömmel köszöntünk.
Június 21–24. között lelki hétvégét, elmélyülést tartunk,
július első hetében pedig a Vektor-táborba megyünk Szigligetre. Messze van még, de mindjárt itt lesz. A gyülekezet idei fő eseményének a Papp László Sportarénában
augusztus végén megrendezendő Tűz-konferenciát nevezném, amelyre az egész országból várjuk a híveket. S
hogy el ne feledkezzem az ifitáborunkról, az augusztus
14–18. között lesz Kadarkúton.
– Aki végigolvassa ezt a gazdag programkínálatot, sejtheti, hogy fizetni kell értük…
– Sajnos igen, mert az ellátás, a szállás, az utazás is pénzbe kerül, de elfogadható összegért vehetnek részt ezeken
a gyerekek és a felnőttek is.
– Az elmondottak alapján úgy tűnik, nem nagyon lesz szabad hétvégéje a gyülekezetnek a nyáron.
– Ne is legyen, mert haladnunk kell a korral. Ennek jegyében alakul meg egy kommunikációs és médiacsoport,
amely igyekszik még közelebb hozni a kerületi emberekhez a gyülekezetet.
Jelentkezés itt
A nyári programokról és táborokról a 603-1818-as
telefonszámon lehet érdeklődni.

HAJRÁ, „ÖTNAPOSOK”!
A tovább szépülő Kossuth téren kérdeztük a református gyülekezet lelkészét, Sándor Gabriellát a nyári gyerekprogramjaikról.
– Az idén is várnak külföldi vendégeket, lesznek táboraik?
– A nyelvi táborok elmaradnak, de változatlanul lesz hittanos tábor, s lesznek ötnapos klubok is.
– Mi a lényege ennek?
– Évtizeddel ezelőtt rendszeresen tartott egyhetes gyerekprogramot a gyülekezet a Havanna-lakótelep játszóterein. Három éve indítottuk újra ezeket.
A gyerekek választják meg, hogy melyik játszótérre menjünk, ők pedig már
évek óta a Csontváry utca 27-es számú előttit kérik. Tudni kell erről, hogy
rendbe hoztuk, s azóta ragaszkodunk hozzá. Meglepetés és öröm volt, hogy
milyen kedvességgel és bizalommal fogadtak minket ott. Olyannyira, hogy
sokan átjöttek a többi játszótérről…
– A játékon túl mivel töltik az időt egy-egy „ötnapos” során?
– Délutánonként másfél órás gyermekfoglalkozást tartunk. Ugyanolyan ez,
mintha bent lennének a gyerekek a templomban. Bibliai történeteket hallhatnak, sokat énekelünk, és nem marad el a játék sem. Az idén annyi a változás,
hogy nemcsak a Havannán tartunk ötnapos klubot, hanem itt, a Kossuth téri
könyvtár mögötti új játszótéren is. Segítséget kaptunk ehhez a Vasárnapi Iskola Szövetségtől.
– Kinyitják a gyerekek előtt a kereszténységet, felfedik a „titkokat”…
– Leginkább választási lehetőséget kínálunk. Tapasztaltuk, hogy a gyerekeknek több mint a fele nem hallott még sem karácsonyi, sem húsvéti
történetet, pedig nyitottak lennének rá. Tavaly például a német vendégeinkkel mentünk ki a játszótérre bábokkal, s szinte mindenki odajött
hozzánk.
– Ingyenesek-e ezek a táborok?
– Igen, s így nem okozunk esetleges nehézséget a szülőknek.
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330,
06-20-491-5089

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ
POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n Víz Gáz Fűtés gyors szerviz, karbantartás. Társasházak közületek

és magánszemélyek részére. Készülék csere, teljes épület gépészeti
kivitelezés. Dugulás elhárítás. Mester épületgépészet. Tel: 06 20 3922231

n Bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását,

ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982,
WWW.Koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel.
06-20-264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen

bioszerekkel. 06306170351

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon, javítása
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318
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 Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201
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 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 Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS.
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, 06-1-28492-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55
n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók)

bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor,
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. Tel: 0620/3414-323

n Igazi, hangulatos polgári lakásra vágyik? Megkaphatja! ELADÓ egy igen

jó állapotú, 110 négyzetméteres, XI. kerületi, Fadrusz utcai, társasházi,
második emeleti, cirkófütéses (plusz cserépkályhás) lakás: három
szobával, hallal, plusz cselédszobával és kamrával. A lakás egy része
fákkal határolt belső udvarra néz, balkonnal, másik része az utcára. Hét
évvel ezelőtt a lakás összes villanyvezetékét kicserélték, vízcsöveit falba
süllyesztették, új radiátorokat, új gázkazánt és új ablakkereteket kapott a
lakás. Ára: 74,9 millió forint. Telefon: 06-30-9519251.

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
n 18. KERÜLETI BEVEZETETT FODRÁSZÜZLETBE, PEDIKÜR-MŰKÖRÖM, VAGY KOZMETIKUS
RÉSZÉRE HELYISÉG, VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KIADÓ. TEL.: 0630-376-8900

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

ADÁS–VÉTEL–RÉGISÉGEK
n KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK BUTOROKAT, FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁRGYA-

KAT, RÉZ BRONZ TÁRGYAT, KERÁMIÁT, KITÜNTETÉST, CSILLÁROKAT, ÓRÁKAT, HANGSZEREKET, KÖNYVEKET, RUHANEMŰT, BIZSUKAT. VALAMINT
TELJES HAGYATÉKOT. HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ T.: 06-30-943-5583

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 SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel.
Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését
várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.
n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag
mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését
akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött
fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást
szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése,
karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35
623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő
(kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
n TETŐFEDŐ-BÁDOGOS SZAKMUNKÁS: Feladatok: A Társaság által
üzemeltetett, karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi
hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása;
- tető takarítása; - eresz takarítása; - egyéb tetőfedő-bádogos tevékenység ellátása. A
leendő munkavállalónak ismernie kell a munkájához szükséges hatályban lévő szabályzatokat
és eljárási utasításokat. Az ezekben rögzített munkafolyamatokba épített ellenőrzési
kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos
szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett,
hosszútávú munkalehetőség.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti
Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrészkezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi
a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros
adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a
felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű
fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót,
a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak
ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos
és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére,
valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának
azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése,
a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a
létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres
gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák
programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való
felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása
és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása,
csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások:
középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó
képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló
végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).
n MŰSZAKI MENEDZSER: Társaságunk „műszaki menedzser lakások és
üzlethelyiségek kezelésére” pozícióba keres munkavállalókat. Feladatok: - közműszámlák
kezelése; - közműhibák kivizsgálása; - keretszerződések kezelése; - üres helyiségek műszaki
állapotának nyilvántartása; - hibabejelentés alapján a nagyobb munkáknál költségvetés
készítése Terc programmal; - a beszerzések, megrendelések, vállalkozói számlák igazolása; az új bérleti szerződéseknél az ingatlantörzs adattisztítása; - műszaki előkészítési feladatok,
felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - kivitelezési munkák
pályázatainak összeállítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások
levezetése, jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók munkájának koordinálása, szervezése,
ütemezése, számonkérése; - elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való
együttműködés; - garanciális időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb adminisztrációs
feladatok ellátása. Elvárások: műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki végzettség; minimum
3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook);
pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jogosítvány B kategória;
határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. Előny, de nem feltétel: felelős műszaki
vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság.
n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő
pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok
színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és
diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi
végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés,
kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil,
hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.
n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt
közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények
állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület
előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő
növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag
utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és
munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és
karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos
használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás,
csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.
n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk.
Feladatok: - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 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 munkakörhöz
tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: uszodamesteri végzettség;
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos
munkarend vállalása.
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
online pénztárak működtetése, a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási
idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető
karórák érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadása; - szigorú számadású
nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának
biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések
készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
(pénztárosi múlt előny lehet!); több műszak vállalása (5:30-14:00 és 13:30-21:00);
precizitás, megbízhatóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány;
PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím:
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az
alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására
közzé teszi pályázati felhívását
Alacska út - 2138 m²- területhasználat – hrsz: 156058/b
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 64+49 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A
Forgó utca – 536 m² – területhasználat – hrsz: 157410/2
Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m² - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4
Havanna utca 1. fszt. 63. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/63
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. 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. 221-222 – 23+9 m² - üzlet – hrsz:151159/A/221-222
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227
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
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5. – 44 m² – üzlet – hrsz: 140507/0/A/8
Kisfaludy utca 68/b. - 12 m² - teremgarázs – hrsz: 140507/0/A/1
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 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 152. fszt. 2. – 14 m2- üzlet – hrsz:150228/52/A/145
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
Méta utca 2. – 18 m2 – dombgarázs – 150228/A/151
Németh József utca 53. fszt. 2. – 250 m2 – területhasználat - 152321
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/131
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161
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 15. fszt. 137 – 16 m2 – üzlet – 150228/65/A/137
Tövishát utca 19. fszt. 142. – 14 m2 – üzlet - 150228/65/A/142
Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9
Üllői út 313. fszt. 3. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 313. fszt. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 340. fszt. 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. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147
Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap
a XVIII. kerület, Baross u 7. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő
5000 forint 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:
2018. június 27. 9.00–16.00 óra

Pályázat elbírálása:

2018. július 3. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése: +36 1 297 4461
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
HOSSZÚ TÁVÚ
FELADATAINAK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS

gépkezelői munka
TISZTA, KULTURÁLT
KÖRNYEZET 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET
HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 497 0039
E-mail: info@wdental.hu

Közhasznú
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget
Könyvmentő Egyesület
kiemelten közhasznú
könyvterjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik
könyvadományaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

VÁROSKÉP p 2018. június 12. XXVII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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SPORT

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Egy kedves délután, amelyen mindenki jól érezte magát

A VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA
ÉVZÁRÓJA A BÓKAY-KERTBEN

Háromévesek lettek

�

Ünnepélyes évzárót, de inkább önfeledt bulit tartott a Városgazda
Utánpótlás Akadémia június 8-án a Bókay-kerti strandon, száz meg
száz felszabadult és tehetséges gyermek részvételével. A cél az volt,
hogy a szakosztályok, a sportolók és a vezetők elbúcsúzzanak az akadémia életében immár harmadik „tanévtől”, s egyúttal ünnepélyesen megnyissák a strandot és köszöntsék a nyarat.

beszélt a gyerekekhez, mintha a sajátjai, a barátai lennének, másrészt az, hogy bizony meg
is hatódott a „diri néni”…

FELELŐSSÉG
Végighallgatva a szavait, lehetett is oka a
büszkeségre, mert kiderült: az akadémián
úgy mennek a dolgok, ahogy kell, s ezt eredményekkel és eredményességgel támasztottak
alá a szakosztályok. Ennek pedig egyenes következménye az, amit így fogalmazott meg a
szakmai igazgató:
– Sikk lett az akadémia, hogy úgy mondjam, divatos hely. Természetesen örülünk ennek, miközben tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősséget ró ránk.
Az akadémia vezetői, edzői
tisztában vannak
a felelősségükkel.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÓTH FERENC
Ha nem tudta valaki, hogy a Városgazda Utánpótlás Akadémia (VUA) harmadik születésnapi ünnepségére – komolyabban és iskolás
nyelven megfogalmazva –, tanévzárójára érkezett, akkor azt is hihette volna, hogy valamiféle nyárköszöntő dzsemboriba csöppent a Park
strand árnyas fái alatt. Gyermekek százszámra, büfék, kellemes zeneszó, boldog arcok…
A „kellékek” adottak voltak, s valóban senkinek sem volt oka arra, hogy visszafogja magát,
hogy ne boldogan és önfeledten töltse el ezt a
délutánt.

AZ ELSŐ LÉPÉSEKTŐL
A miértre egyértelmű a válasz. A VUA a megalakulása óta tudatos utat követve, tervsze-

rű munkát végezve igyekszik elérni a céljait,
valóra váltani azt, amit az adott ciklusra elterveztek. Könnyű nekik, mondhatnák a „gonoszkodók”, akik nem gondolnak bele abba,
hogy legyen bármilyen sok is az ügyes, rátermett gyermek, jól felépített edzésmunka nélkül nem jutna előrébb az egyesület egyetlen
szakosztálya sem.
Kissné Baumann Gizella szakmai igazgatónak, aki sportos korában, válogatott atlétaként
is megismerhette a siker ízét, ez a siker egészen más érzést ad.
– Mi, nem kevesen, akik már a megalakuláskor ott voltunk, és segítettünk az első lépéseknél, tényleg a magunkénak érezzük az
akadémiát – mondta, s amikor felment a színpadra, hogy köszöntse a vendégeket, elsősorban a VUA-színekben sportoló fiatalokat, két
dolog „jött le”. Egyrészt az, hogy tényleg úgy

Szünet nélkül pattogott

Ha belegondolunk a szavaiba, igazat kell
adni neki, hiszen az akadémisták az életük
során itt találkoznak először sporttal, igazi
edzővel, ami alapvetően meghatározhatja a
pályafutásukat.
Az edzők, köztük az egyetlen hölgy, természetesen ott voltak a színpadon. (Csak

gekkel a sportágat, miként tud kedvet csinálni nekik ahhoz, hogy
elinduljanak egy hosszú és simának nem mondható úton, amelynek
a végén azonban gyönyörű sikerek állhatnak, ha ők is úgy akarják.
Az érdeklődésről írhatnánk azt is, hogy teljes volt a siker, hiszen,
ha
nem is a kilincset, de a teniszütőt szinte egymásnak adták az
Második alkalommal rendezték meg a Gubacsi Zsófi Teniszklubérdeklődők.
ban a fiataloknak szóló sportos délutánt, a Teniszfesztivált. AkárZsófi és Ildikó büszke is lehet a sulira, hiszen a fővárosban műköcsak tavaly, ezúttal is több százan voltak kíváncsiak a programokdők közül a pestszentlőrinci az egyik legelismertebb.
ra, amelyeknek két közös jellemzőjük volt: a sport és az egészség.
A csinos hölgyek elmondták, hogy az iskola iránti érdeklődés aláNagy forgalmú az Üllői úton található „jó nevű” teniszklub. A tu- húzza, mekkora igény van a teniszre a kerületben is. Hozzátették:
– Örömmel és köszönettel vesszük, hogy az önkormányzat figyel
lajdonos Gubacsi Zsófi neve nagyon is ismerősen csenghet a tenisz
barátainak fülében, hiszen az egykori játékos a nemzetközi teniszvi- ránk, és sok segítséget ad.
Az önkormányzatot két alpolgármester is
lágban is ismert volt. Sok örömöt szerzett akképviselte a Teniszfesztivál megnyitóján. Két
koriban az érte szurkolóknak. Nincs ez másNem véletlenül vált a világ egyik
ként most sem, azzal a különbséggel, hogy a legnépszerűbb játékává a tenisz. olyan politikus, akihez közel áll a sport.
Galgóczy Zoltán néhány hete bizonyította a
klubban a jövő kiválóságainak első lépéseit
sportosságát, indulva az Imre-kupa asztaliteigazítják – akár a világhírnév felé is.
A múlt vasárnap nem az élsportról szólt, hanem arról, hogy a házi- nisz-versenyen. Az alpolgármester rendszeresen teniszezik is, mert
gazda, Zsófi és Balázs Ildikó – az ugyanitt működő Balázs Testvérek az egész napos munka után igazi felüdülés ez számára.
Lévai István Zoltán „hivatalból” is ott volt a megnyitón, hiszen
Tenisziskola tulajdonosa – miként tudja megismertetni a kis vendéő a felelős a kerület sportéletéért. Ő arról
beszélt, hogy nem véletlenül vált a világ
egyik legnépszerűbb játékává a tenisz: fejben is, testben is felkészültnek kell lenni
hozzá.
A megnyitón Tamás Krisztina, a Gubacsi-teniszklub kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy ezt az iskolát, klubot, akár
zászlóshajónak is lehet nevezni a sportágat
képviselők között. Elmondta: arra is büszkék, hogy a mostani versenyre kétszer an�nyian jelentkeztek, mint a tavalyira.
A felnőttek okos és szépen megfogalmazott mondatait idézhetnénk még alább is, de
helyette álljon itt inkább a lehető legőszintébb, mindent eláruló „gyerekszáj”.
Amikor egy legényke már túl hosszúnak
vélte a megnyitót, csak ennyit mondott:
– Akkor most már teniszezzünk!

Több száz gyerek a teniszfesztiválon

egyetlen észrevétel: az egységes megjelenésük
és öltözetük rendet sugárzott, ami nélkül elképzelhetetlen a sport, a siker…) Ma már azzal
büszkélkedhet a VUA, hogy kilenc szakosztálya van, ami egy nagy egyesületnek is a dicséretére válna.

MOSOLYGOTT A STRAND
Nem véletlenül jegyezte meg Banyár László,
a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit
Kft. ügyvezetője, hogy az egyesület sok és felelősségteljes munkát ad mindenkinek, de ami
a legfontosabb: örömtelit.
– Azért, mert sikerélménynek örülhetünk
mindnyájan…
Úgy, mint ahogy ezen a délutánon is, amely
teli volt mosollyal a strandon, ahol ki tudja,
hány leendő úszó diákolimpiai győztes is a
medencébe csobbant.
KILENC SZAKOSZTÁLY
A Városgazda Utánpótlás Akadémia
kilenc szakosztályába várja a
gyerekeket: labdarúgás, futsal és
strandlabdarúgás, küzdősportok,
úszás, vízilabda, szabadidősport,
sakk, kosárlabda, jégkorong.

Valkusz Máté: a rossz után jó jön

Így van ez a kerületi tenisztehetség, Valkusz Máté karrierjében is, aki tavaly vállsérüléssel bajlódott, versenyeket
kellett kihagynia, nem tudott százszázalékos teljesítményt
nyújtani. Az orvosi kezelés azonban kiváló eredménnyel
járt, Valkusz Máté egészségesen, teljes értékű teniszezőként kezdte meg a szezont.
Kiváló eredményekkel, s ma már a világranglista 460. helyén áll.
A férfiaknak május 12-én Zalaegerszegen rendezték meg az ITF
Future versenyt, amely jól sikerült magyar szempontból. Máté 6.
kiemeltként, szettveszteség nélkül nyerte meg a tornát. Ezt követően egy 15 ezres versenyen elért újabb győzelmének még jobban
örülhetett a megyeszékhelyen. Lehengerlően játszott, szettveszteség nélkül jutott el az elődöntőig, ahol a német Siebert, a döntőben
pedig az észt Raismát győzte le.
Ezzel a győzelmével és újabb 80 pontjával jött fel Máté a világranglista 460. helyére, aminek a menedzser-édesanya, Valkusz
Valéria is nagyon örült.
– Végre sikerült átlépnie az ötszázas határt, ez nagy dolog.
A következő állomás, a balatonalmádi verseny nem sikerült,
Máté a második fordulóban kiesett.
– Nem is csodálkozom, hiszen ezt megelőzően 16 napon át versenyzett, egy kicsit „elfogyott”. A lényeg azonban az, hogy egy
ATP-pontot így is szerzett
– vélekedett az édesanya.
Erre szokták mondani,
hogy aki a kicsit nem becsüli…
A teniszező június 11től ismét itthon lép pályára.
Előbb Gyulán lesz verseny,
majd egy héttel később
Budapesten mérheti fel az
edzője, Kuharszky Zoltán,
hogy hol is tart a tanítványa.

VÁROSKÉP p 2018. június 12. XXVII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Három bajnoki címet is nyertek a SZAC korfballcsapatai SPORT

MINDEN SZINTEN…

Csupán három vereséget szenvedtek

�

Vitathatatlan, hogy nem állnak
az érdeklődés homlokterében
azok, akik a korfballt választják
sportáguknak. A kerületi élcsapat, a
SZAC azonban számtalanszor bebizonyította, hogy nem csak a magyar
élmezőny meghatározó tagja, hiszen
nemzetközi színtéren is bemutatkozott
már. A csapat vezetőedzőjével, Hack
Barnabással beszélgettünk a szakosztályról.
AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RÓTH FERENC
– Annak, aki belepillant a szövetség honlapjába,
egyértelművé válhat, hogy a SZAC meghatározó
élcsapat.
– Ha így látja, annak örülünk, mert valóban szép sikerek vannak mögöttünk, s tán mondhatom, előttünk is.

ARANY, HÁROM IS
– Nézzük akkor, mire lehet egyaránt büszke SZACjátékos, -edző, -vezető…
– Aktuálisan éppen arra a három bajnoki aranyra,
amelyet a felnőtt csapat, valamint az U15-ös és az
U17-es korosztály szerzett.
– Két dolog egyértelművé válhat ebből. Az, hogy
van „élkorfball”, és van utánpótlás-nevelés is a
lőrinci klubban.
– Ha spiccen akarunk maradni, nem is tehetünk mást,
mint hogy odafigyelünk a felnövekvőkre is.
– Nem lenézve a sportágat, s különösen nem a szerelmeseit, hadd kérdezzem meg: kiknek jut eszébe,
hogy a korfballt válasszák?
– Elsősorban azoknak, akik kipróbálják nálunk a
sportágat, másodsorban azoknak, akik a barátaik, az
ismerőseik révén eljönnek egy edzésre, harmadsorban
remélhetőleg azoknak is, akik elolvassák ezt az írást.

JÓ SPORTDIPLOMÁCIA
– Akkor csináljunk is kedvet a potenciális érdeklődőknek…
– A pestszentlőrinci klub az egyik legjobbja, ha
nem a legjobbja a hazai bajnokságnak. Állíthatom
ezt, mert az idén éppen bajnoki címet védett a
felnőtt csapat, zsinórban harmadszor lett első. A
hatcsapatos bajnokságban úgy lettek elsők, hogy
17 meccset megnyertek, s csak egyszer kaptak ki.
– A tizenegy éve alakult szakosztály rendszeres
résztvevője a nemzetközi kupáknak, a szövetség
pedig jó sportdiplomáciával partner abban, hogy
elősegítse a minél jobb szereplést.
– Nemegyszer szerveztünk már kiemelkedő tornát.
Tizenkét éve Eb-, öt éve BEK-döntőt, tavalyelőtt
pedig U15-ös kontinensbajnokságot rendeztek hazánkban.
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AMIT JÓ TUDNI…
A korfball vegyes
csapatban játszott
labdajáték. A holland
nyelvben kosárlabdát
jelent, s a legtöbben
Hollandiában és
Belgiumban űzik,
de egyre inkább
terjed a világ más
országaiban is. A többi
csapatjátéktól abban
különbözik, hogy
koedukált. Egy csapat
négy lányból és négy
fiúból áll. A sportágat
a XX. század elején
egy holland testnevelő
alapította, amikor a két
nem által egy csapatban
játszható sportot
keresett az osztálya
számára. Jelenleg a
világ öt kontinensén
62 országban űzik
versenyszerűen.

– Nem jellemző, hogy vegyes csapatok lépnek pályára egy-egy sportágban, ezzel szemben a korfballosok csak így mérkőzhetnek.
– Számukra ez természetes. Mindenki küzd mindenkiért, csak a sikerre figyelnek, igazi sportemberek.

MENJ A WALDORFBA
– A közel ötven felnőtt mellett huszonötnél többen
képviselik az utánpótlást. Ettől függetlenül szem
előtt tartják a jövőt. Hova várják azokat, akik korfballozni szeretnének?
– A kispesti Waldorf alapítványi iskolába, a Vécsey
utcába várjuk a jelentkezőket, hogy a mostani sikeres
korosztályok után rájuk építhessük a jövő SZAC-csapatát, de jelentkezhetnek a barnabad@gmail.com
e-mail címen is.
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Mondják, örök sportág a sakkozás, csakhogy nem
minden időszakban oly népszerű, mint volt a XX.
század végén. Kevéssé látványos, kevéssé tömegeket vonzó, kevéssé eladható. Aki azonban beleszeret,
azt elzavarni sem lehet a tábla mellől.
Így lehet ezzel Papp László, a PSK sakkszakosztályának vezetője is, aki több
évtizedet töltött már el a sportágban.
Vagy versenyzőként, vagy vezetőként.
– Jövőre jubilálok, negyven éve lesz,
hogy részt vettem az első edzésen a pestszentimrei klubban. Sok felejthetetlen
sportélményt követően még mindig itt vagyok, olyannyira, hogy lassan már harminc
éve vezetem a szakosztályt. A sok élmény közül
a nemrégiben átvett Budapest sakkozásáért díj lehet a
legörömtelibb, amiről így beszélt Papp László: – A Budapesti
Sakk Szövetségtől kaptam, s az ember hetven fölött mindent
megbecsül, különösen, ha ilyen értékes elismerésről van szó.
Megmondom azt is, miért az. Szinte egyazon pillanatban kaptam meg Polgár Judittal, akit, azt hiszem, keveseknek kell bemutatni. Büszke voltam, amikor közösen örültünk a tapsnak.
A PSK szakosztályában a sakkozás jelenéért és jövőjéért
ügyködő Papp László azért nem mindig látja gondtalannak a
sportág jövőjét…
– Be kell látni, hogy a sakkozást sosem veszi körül akkora érdeklődés, mint a tömegeket vonzó sportágakat. Mindig
vérzik a szívem, amikor egy-egy fiatal, ügyes srác elmarad az
edzésekről, s más sportágat választ.
A szakosztálynak 22 igazolt versenyzője van, akik a
Budapest-bajnokság harmadosztályában játszanak. Mezei
Csaba az első, Horváth Sándor a második, Szoukup Helga
pedig a harmadik táblás versenyzőjük. A szakosztályvezető bízik abban, hogy fordul a kocka, s eljön az idő, amikor
a sakkozás „újra szép lesz, méltó…” Ennek jegyében várnak minden érdeklődőt a Pestszentimrei Közösségi Házba,
ahol hétfőnként 16 és 20 óra között edzenek a „sakktudósok”, remélve, hogy egyszer csak bekopogtat hozzájuk a
jövő Szpasszkija, Fischere vagy Portischa…

Most már könyvben is örök

A PROKOPP

Nem volt hétköznapi a június 6-i szerda délelőtt a
Zilában, mert nevezetes „sporteseménynek” adott
otthont a kávéház. Itt mutatták be A Prokopp című
könyvet, amely az olimpiai bajnok sportlövő életútját
követi végig nagy-nagy gonddal és hozzáértéssel.
Nem tudni, ki
oly sokan voltak
sportlövő olimjáról szóló könyv
azt lehetett érezolimpiai bajnokasaság ült szemben
Ott volt az
asz-

Hammerl László olimpiai
bajnok a nagy előd puskájával

Hatvannégy kockán – nem
mindig gond nélkül

csinálta, s hogyan, de
a Prokopp Sándor
piai bajnok életútbemutatóján, hogy
ni: velünk élnek az
ink… Illusztris tára hallgatósággal.

talnál Simon Gábor, a fennállásának 120. évfordulóját ünneplő BEAC ügyvezető igazgatója. Az ő személye azért volt
érdekes, mert Prokopp csak ebben az egyesületben sportolt.
Ott volt a sportág halhatatlanja, Hammerl László, az 1964es tokiói olimpia sportövő bajnoka. Várta a kérdéseket Prokopp László, az 1912-es stockholmi olimpián aranyérmet
szerző Prokopp Sándor fia. A két szerző, Dobor Dezső és
Dávid Sándor közül sajnos csak Dobor tudott eljönni, mert
szerzőtársa az előző héten félrelépett, s combnyaktöréssel
nyomja az ágyat.
Az őt képviselő lánya, Dávid Zsófia elmondta, hogy duplán is
bántja ez az édesapját. Részben, mert hosszú lesz a gyógyulás,
részben, mert ő is szeretett volna a
könyvbemutatón büszkélkedni.
Volt még egy szereplője a tájékoztatónak: az asztal közepén fekvő
sportpuska. Olyan, amilyennel egykoron
a bajnok is lőtt.
A mondással szemben, miszerint el kell sülnie,
nem tette… Mi viszont megcsodálhattuk, s akár az olimpiai bajnokot is odaképzelhettük magunk közé.
Prokopp Sándor ma már nem ifjúkorban lévő fia,
László elmondta, hogy örök emlékű ez a könyv a magyar sport történetében. Dobor Dezső pedig elmesélte,
hogy amikor megkaptak egy bőröndnyi anyagot, nem
tudták, miként lesz belőle könyv. Aztán mégis lett…
A BEAC ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a jó
szándék mindig megtalálja a jókat, mint például a
könyv megjelenésében szerepet játszókat.
Hammerl László arról beszélt, hogy a tokiói lőállásban biztosan ott volt vele egy kicsit az előd is.
S hogy mi jó helyen voltunk, arról csak egy mondat: az
olimpia előtti edzéseit a mostani Zila Kávéház helyén folytatta a bajnok, mert az épület akkoriban lövőházként szolgált…

A JOGSZIGORLÓ
Álljon itt egy részlet a korabeli pestszenlőrinci lapból:
„Községünk földesurasága, Szemere Miklós úr őméltósága
fejedelmi bőkezűséggel építette meg szentlőrinczi lövőházát,
amelyet a héten nagy dicsőség övezett. Ifj. Prokopp Sándor
jogszigorló, aki a héten Stockholmban megnyerte 150
versenyző közül a 300 méteres czéllövő világbajnokságot,
a Szemere-féle czéllövőházban kezdette meg czéllövő
gyakorlatait.”

VÁROSKÉP p 2018. június 12. XXVII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
16

PORTRÉ

A Királyhágó utcából a Wembleybe

A LEVEGŐBEN SÉTÁL
ÉS MOTOROZIK
Simet László: kötélidegzetű akrobata a kötélen

�

Édesapjától tanulta ki a légtornász szakmát. Simet László a cirkuszban
nőtt fel, és évek szívós munkájával bebizonyította, hogy a levegőből is
meg lehet élni… Különleges produkcióival rendszeresen járja a világot,
mindenütt izgalmas perceket szerezve a nézőknek. A csipet Simet család
lélegzetállító műsora az óriás szemaforon világszám. A családfő, ahhoz képest, hogy rendszeresen a fellegekben jár – mint például a Soleil cirkuszban
vagy a londoni olimpia zárónapján a Wembley stadion felett kifeszített kötélen –, nagyon is „földön járó” ember. Kerületünkben él, a Királyhágó utcában
– már ha éppen itthon van.
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acóban, a
Simet László Mon abb ciros
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ra
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yik
eg
világ
zsűri nevében
kuszfesztiválján a
tól, Eugene
Charlie Chaplin fiá
át oklevelet,
t
tet
he
Chaplintől ve
egnő is gratués Stéphanie herc
lált neki.

TEMESI LÁSZLÓ			
– Érdekes és izgalmas szakma az öné,
valahányszor fellép, lenéz a nézőkre, de
mégsem nézi le őket…
– Bármi elmondható rólam, de azért,
mert gyakran járok a fellegekben,
az biztosan nem, hogy nagyképű
lennék, én a kötélen is a realitás talaján járok – mondja Simet László
légtornász. – Ez a hivatás egyébként alázatra is tanít. A cirkusz világában nőttem fel, ahol nem lehet
nagyképűsködni, főleg nem hibázni,
mert könnyen az életünkbe kerülhet. Néha azonban elgondolom, hogy
nincs szebb halál egy színésznek,
mint a színpadon meghalni, nekünk,
artistáknak, pedig a porondon, vagy
mint Karl Wallenda, aki két magas
épület közt zuhant le – nem sokat
szenvedett szegény. Persze ezzel
várjunk még egy kicsit…
– Épp a közelmúltban zuhant le egy
légtornász az egyik külföldi cirkuszban mindössze négy méterről, és életét vesztette.

– Hallottam róla, de nem ismerem a részleteket. Sajnos elég egy kis hiba, és megtörténik a tragédia.
– Volt már életveszélyes helyzetben a levegőben?
– Ha arra gondol, hogy zuhantam-e már
le, akkor az a válaszom, hogy nem, hiszen láthatja, itt vagyok. Ennek ellenére
többször voltam életveszélyben, de a rutinom és az életösztönöm megmentett,
zuhanás közben ugyanis elkaptam a kötelet, majd mintha mi sem történt volna,
folytattam tovább a produkciót. Toronyból még sosem estem le a kötélről, de a
cirkuszban légtornászként többször is,
szerencsére mindannyiszor megúsztam.

ELSZÁLL A FÉLELEM

– Nem nő a félelme, ahogy növekszik
a magasság, amelyben sétál vagy
motorozik?
– A félelem arra való, hogy legyőzzük.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sose
félek, de ez egészséges félelem, ami elszáll, amikor már fent vagyok a kötélen.
Minden helyszín, előadás más. A legnagyobb probléma az, hogy a toronykötéltáncnál nincs lehetőség próbára, felme-

gyünk, és már kezdődik is a műsor. Az
első tíz lépésig, amíg le nem tesztelem a
kötelet, van feszültség bennem, de utána
már élvezem. Nagy tisztelettel kell lenni
a magasság iránt.
– A „nagy tisztelet”, illetve a séta közben
van ideje kicsit széjjelnézni?
– Nem viszem túlzásba, de azért szétnézek, persze az emberek ijedt arcát nem látom élesen, hál’ istennek.
– Mi van akkor, ha a legnagyobb koncentráció közben rájön önre a köhögés
vagy a tüsszentés, esetleg egy légy
száll az orrára?
– Na, ez az utóbbi a nagyobb gond. Különben a drótkötél a legjobb orvos, odafent minden betegség elmúlik. Ha hiszi,
ha nem, még egyszer sem kellett a magasban tüsszentenem vagy köhögnöm.
– Nem ússza meg még egy laikus kérdés nélkül. Ehhez a szakmához jó
idegzet is kell, azaz semmin nem idegesítheti fel magát. A kötéltáncosnak
kötélből vannak az idegei?
– Azt nem mondanám. Engem is érnek
bosszúságok, még a produkció előtt is,
ilyenkor nagy önuralomra van szükség,
hogy megnyugodjak.

– A feleségével dolgozik együtt, ki van
szolgáltatva neki, tehát nem érdemes
összeveszni vele…
– Bizony nem, bár éppen külön utakon
kezdünk járni, a kezében van a sorsom,
ami persze fordítva is igaz. Olgával már
másfél évtizede dolgozom együtt, s két
gyermekünk is van.

NEM GAZDAGODOTT
MEG
– Sosem volt tériszonya?
– Nem, de amikor tizennégy évesen elkezdtem gyakorolni, először négyméteres
magasságban, kikötés nélkül, és lepillantottam, azt kérdeztem magamtól: kell ezt
nekem csinálni? Egy hét múlva már nem
tettem fel ezt a kérdést, és azóta sem. Eldőlt a sorsom.
– S egyre magasabbra tört… Mostanában negyven-ötven méter magasságból ijesztgeti a nézőket. Tényleg,
meddig lehet ezt fokozni, hány méter
magasságra vágyik még, hogy együtt
sétáljon vagy motorozzon Olgával
vagy más partnerrel?
– Elég ez, innen is nagyot lehet zuhanni,
hiszen biztonsági kötél, illetve háló nélkül

sétálunk, motorozunk, csupán egy egyensúlyozó rúd van a kezünkben. A közönség ezt méltányolja, ami további merészségekre ösztönöz bennünket, de van egy
fizikai határ, ahol még biztonságban lehet
kifeszíteni a kötelet. Sokáig álmom volt,
hogy a Boszporusz felett, két kontinens,
Európa és Ázsia közt sétáljak, amit még
senki nem tett meg, de ez igen sok pénzt,
nagy apparátust igényelne. Egyelőre úgy
látom, álom marad az egész.
– Járja a világot, szerepel a legnagyobb
cirkuszokban, mint például a Cirque du
Soleilben, fellépett a londoni olimpia záróünnepségén is, és számos díjat nyert.
Meg lehet ebből élni?
– Nem vagyok gazdag ember. Sokfelé
hívnak, cirkuszfesztiválokra is, ahonnan
rendszeresen hazahozok valamilyen díjat, mint évekkel ezelőtt, amikor ezüst
fokozatot nyertem a Budapesti Cirkuszfesztiválon és Franciaországban a Massyi
Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, míg Kínában arany fokozatot. Nagyon költséges
az utaztatásom, csak a szemaforrekvizitek
szállítása egy másik földrészre húszezer
dollárba kerül! Most egyébként Dániában
turnézom fél évig.
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Ikercsillagok – Nagy László és Szécsi Margit emlékezete
Családtagok, barátok, művész- és pályatársak, jelenlegi és közelmúltbeli kerületi
vezetők, valamint vendégek sokasága gyűlt össze a Kossuth téren május 28-án a
Szécsi Margit születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján és Nagy László emlékkövének avatásán.
A „fényes szelek” nemzedékének kiemelkedő alkotója, Szécsi Margit Pestszentlőrincen született, s gyermekéveit is itt töltötte. Emlékét a Kossuth téren
mellszobor őrzi. A Tomory Lajos Múzeum – a költőnő élete és munkássága
előtt tisztelegve – A látható ember címmel rendezett kamarakiállítást a Pavilongalériában. Ennek megnyitója szolgált alkalmul a pálya- és házastárs,
Nagy László emlékkövének ünnepélyes felavatására is.
A rendezvényt Heilauf Zsuzsanna, a múzeum igazgatója nyitotta meg, aki
üdvözölte a résztvevőket, elöljáróban a családtagokat: Nagy Andrást, Szécsi
Margit és Nagy László fiát, a kiállítás kezdeményezőjét; Ágh István költőt,
Nagy László öccsét; Szélig Ferencet, Szécsi Margit testvérét. Elfogadta a
meghívást Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke; Pálfy Margit színművész, Szécsi Margit
költeményeinek hűséges tolmácsolója; a kerületünkben élő Vasy Géza irodalomtörténész, az Írószövetség elnökségének tagja; Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyugalmazott igazgatója és a két költő
Kossuth téri mellszobrának alkotója, Kő Pál szobrászművész is. Az ünnepség keretében Nagy László
szobránál Mohai Gábor előadta a költő Gyümölcsoltó című versét. Galgóczy Zoltán alpolgármester Nagy

László életéből villantott föl képeket, bemutatva munkásságának kiemelkedő állomásait. Megemlítette azt
is, hogy az emlékkő elkészítésére Kurdi János tett javaslatot 2017 őszén. Az ünnepélyesen fölavatott műalkotáson az egyik legismertebb idézet olvasható a költőtől, a Hegyi beszéd című versből: „Műveld a csodát,
ne magyarázd”.
Az emlékkő leleplezését követően a Pavilongaléria előtt Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Napló
főszerkesztője kiállítás-megnyitó beszédében fölelevenítette Szécsi Margit alakját, hosszasan méltatva személyisége értékeit, költészetének „kozmikus” voltát. Elmondta, hogy a költőnőt a származása, az életkörülményei, a kora jóval inkább a porszemek közé és porszemsorsra kényszerítették volna, nem pedig kozmikus
építkezésre. Ám a benne rejlő erő és a szülői szeretet igen hamar szárnyakat
növesztett a szegénységből. Az irodalomtörténész kiemelte, hogy Szécsi Margit a személyes élete fölé emelte az ember és a haza fogalmát, lelkiismerete
és tehetsége a hazájáért és Európáért egyaránt kiáltott, áthatva nemzedékének
lendületétől. Ezt tanulta meg életének állomásain, köztük Felsőiszkázon, anyósától és apósától, erre ismert rá Nagy László „bajvívó erejében” is.
– E mindkettőjüket alakító és formáló erő tükrében ismertek valóban egymásra, és ebbe szerettek bele halhatatlanul, közös életük végéig – hangsúlyozta Jánosi Zoltán.
A kiállításon látható személyes tárgyak és tablók, fotók, valamint versidézetek csillagképek rajzaival, egyéb szövegek és címlapok hűen mutatják be
Szécsi Margit életútját, emberi, költői kiteljesedésének kiemelkedő állomásait.
Munkássága, élete példája nem veszett el az 1990-ben bekövetkezett búcsújával, hanem hat, nevel, tanít, s
üzen a ma és az elkövetkező évtizedek versszerető olvasóinak is. A rendezvény végén Szécsi Margit Szellemtestvéreim című költeménye hangzott el Mohai Gábor előadásában. A tartalmas és szép kivitelezésű
kiállítás, mely Szabó Zsófia és Nagy András munkáját dicséri, szeptember 21-ig látható a Pavilongalériában.
Ê Dziuba János

