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Tarolt a majális 
 
Önfeledten ünnepeltek a Bókay-kertben és az Új Tündérkertben  

�Jó idő fogadta Pestszentlőrinc-Pestszentimre maJálisozóit az önkormányzat által 
támogatott mindkét rendezvény helyszínén, a Bókay-kertBen és az ÚJ tündérkert ét-
terem területén is. így aztán nemigen volt olyan, ami ÚtJát állhatta volna az önfeledt 

kikaPcsolódásnak.

Bodzay zoltán 

Csak jöttek és jöttek az embe-
rek a kerület két majálisának 
helyszínére, a Bókay-kertbe és 
a Gépmajálisra, az Új Tündér-
kert Étterembe. Mindkét hely-
színen már délelőtt is érezni 
lehetett a rendkívüli érdeklő-
dést, amely gyaníthatóan a szí-
nes, változatos programoknak 
szólt. A korábbi tapasztalatok 
alapján több mint 15 ezer láto-
gatóra számított a Bókay-kert-
ben a majálist szervező Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt., s bár nincs rá mérőeszköz, 
lehet, hogy idén ezt a számot is 
jóval meghaladták. 

Az Új Tündérkertbe szeren-
csére ennél azért kevesebben 
látogattak ki, hiszen el sem fért 
volna ennyi érdeklődő, de az 
étterem és a Hofherr-Dutra 

Emléktársaság által szervezett 
programok is jelentős tömeget 
vonzottak. 

Jól döntöttek
Az események sorát mindkét 
rendezvényen Ughy Attila nyi-
totta meg. A polgármester az Új 
Tündérkertben már tizenegye-
dik alkalommal megrendezett 
majálison elmondta, hogy ezen 
az eseményen már nemcsak a 
Hofherr-Dutra-gépeket vonul-
tatják fel, hanem a korabeli idő-
szakból származó Ikaruszt és az 
egykori Csepel járműveket is. 

Ughy Attila örömét fejezte 
ki, hogy a nehezebb időszakok-
ban is sikerült életben tartani 
ezt az eseményt, akkor, amikor 
kevésbé volt ismert, és keve-
sebb forrás is állt rendelkezésre 
a megtartásához. Egyben jó szó-

rakozást kívánt a majális vala-
mennyi résztvevőjének az azna-
pi rendezvényeken.

a mÚlt 
tisztelete
Folyamatosan érkeztek az em-
berek a Tündérkertbe, ahol a 
gesztenye- és hársfák árnyéká-
ban régi, de még ma is működő 
gépcsodákat, traktorokat, Cse-
pel teherautót, Ikarusz buszt, 
sőt egy 1913-ban gyártott csép-
lőgépet is megcsodálhattak. 
Volt a kertben néhány veterán 
autó is, amelyekből már csak 
keveset látni az útjainkon, olya-
nok, mint a Trabant, a bogárhá-
tú VW vagy a régi Mercedesek 
egyike. A gyerekek kisvasúton 
is utazhattak a hársfák alatt, 
valamint fejlesztőjátékokkal is 
tölthették az időt.

Ezen az eseményen jelen volt 
az egykori gyárnak helyet adó 
Kispest polgármestere, Gajda 
Péter és egyik helyettese, Vinczek 
György is. Az alpolgármester 
a köszöntőjében a munka ün-
nepe történelmi jelentőségét és 
az egyes korszakokra jellemző 
jelentését értelmezte. A Hof-
herr-Dutra Emléktársaság tisz-
teletbeli elnöke, Stieber József 
megköszönte többek között a 
rendezvényen kiállító géptulaj-
donosok önzetlen segítségét, 
mondván, az egyben kifejezi a 
Hofherr Mátyás által 119 évvel 
ezelőtt alapított nagy múltú gép- 
és traktorgyár iránti tiszteletü-
ket. A Tomory Lajos Múzeum 
vezetője, Heilauf Zsuzsanna né-
hány újabb kiadványukra hívta 
fel a figyelmet, köztük éppen a 
majálison is megtekinthető ve-
terán gépeket bemutató füzetre.

Beindul a motor
Miután a résztvevők megkoszo-
rúzták Hofherr Mátyás emlék-
tábláját, következhetett a várva 
várt pillanat, amikor immár ti-
zenegyedik alkalommal zúgtak 
fel a traktorok és más munkagé-
pek motorjai, hogy aztán elkez-
dődjön az óriási érdeklődéssel 
várt felvonulásuk a környező 
utcákban. Eredetileg a két pol-
gármester indította volna be az 
egyik legszebb és legpirosabb 
régi traktort, de aztán valahogy 
úgy alakult, hogy egy érdeklő-
dő kislány ült a traktor nyergé-
be, így őrá szegeződött minden 
szem, a fényképezőgépek és 
kamerák lencséje. Ughy Attila 
segített neki a kulcs elfordításá-
ban, majd feldübörgött a többi 
gép is.
  Folytatás a 9. oldalon

Madárles

Madártanösvényt adtak át április 29-én a 
Bélatelepi-erdőben, ahol a látogatók 15 ösvé-
nyen, 30 tablón tanulmányozhatják az ebben az 
erdőben honos madárfajokat és azok jellegzetes 
szokásait. a fővárosban különlegesnek számító 
elképzelés az önkormányzat kezdeményezésé-
re, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei erdőgond-
nokság közreműködésével valósult meg.

Tornaszobák

két óvodáBan is tornaszoBát avattak április 
végén Pestszentlőrincen. a Bóbita óvodában 
április 24-én adták át az új sportpadlót, míg 
a zenevár óvodában 30-án vehették birtokba 
a gyermekek a rendszeres mozgást segítő, 
az egykori konyhai tálalóból átalakított termet. 
ennek köszönhetően megújult és biztonságo-
sabb környezetben tornázhatnak a gyerekek.

FellélegezheTTek

CsakneM hároMheti szervezési, egyeztetési 
és biztonságtechnikai előkészítő munka után 
április 28-án hatástalanították azt a második 
világháborús brit légibombát, amelyet a 
kispesti Bozsik stadion átépítésének hely-
színén találtak a kivitelezők. a robbanótest 
hatástalanításának délelőttjén Pestszentlőrinc 
egy kicsi szegletében is megállt az élet.

Táborok kavalkádja

a nyári szünidőig már csupán néhány hét van 
hátra, így a hagyomá nyainkhoz híven egy ösz-
szeállítással igyek szünk segíteni a csa ládoknak 
a megfelelő program kiválasztásá ban. az 
önkormányzat által szervezett, változatos szóra-
kozást kínáló nyári tábor mellett a városgazda 
utánpótlás akadémia és a kerületi művelődési 
házak, szervezetek ajánlatait gyűjtöttük össze.

Ünnep a havannán

a kerület legnépeseBB részén, a havanna-la-
kótelepen május közepén idén is szórakoztató 
programokkal ünnepelnek. ezúttal a 18–19-i 
hétvége lesz a családoké, a baráti találkozóké 
és persze a jó zenéé, a táncé és a gasztronó-
miai élvezeteké.  a hagyományos havan-
na-ünnepen két napon keresztül garantált a jó 
hangulat, főleg, ha még az időjárás is „besegít”.

15. oldal 15. oldal2. oldal 3. oldal 5. oldal 10–11. oldal 12. oldal

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu



2

Városkép p 2019. május 7. XXVIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Egy különleges kezdeményezés a természetjárókértFejlesztés

teMesi lászló 

Igazán vonzó természetbe 
csöppenünk pillanatok alatt a 
családi házaktól alig pár mé-
terre, sűrű erdőn keresztül 
juthatunk kis földúton sétálva 
egy tisztásra, a Tünde-park-
ba, amelynek központi helyén 
egy focipálya van, mellette 
tűzrakókkal, esőbeállóval, 
asztalokkal, padokkal. Kelle-
mes, ideális kirándulóhely a 
bélatelepieknek, a környéken 
élőknek – a szomszéd kerület 
lakosainak is –, de a távolabb 
élő lőrincieknek és imreieknek 
is. Április végétől kezdve pedig 
már hasznos is erre járni gyere-
keknek, felnőtteknek egyaránt, 
mert pihenés, kikapcsolódás, 
tüdőtisztítás közben megis-
merkedhetnek a különféle ma-
darakkal, ugyanis fényképes 
tablókon olvashatnak róluk, 
életvitelükről, szokásaikról.

fénykéPes, 
szöveges 
taBlók

A madártanösvény ünnepélyes 
átadásán Ughy Attila polgár-
mester és Dömötör István alpol-
gármester mellett megjelentek 
az önkormányzattal együttmű-

ködő Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre Erdőgondnokság mun-
katársai és néhány közelben élő 
nyugdíjas túrázó is.  

Dömötör István köszön-
tőszavaiból megtudtuk, hogy 
15 ösvényt neveztek el a Ma-
gyarországon vagy ebben az er-
dőben honos madarakról, amit 
30 fényképes, szöveges tabló je-
lez – illetve abban a pillanatban 
még csak 29, hiszen az utolsót, 
a 30-at az ünnepség végén erő-
sítették fel egy fára –, és hogy a 
Tünde-park ezentúl jóval ren-
dezettebb körülmények között 
fogadja majd az idelátogatókat. 

– Ez az erdőterület szép las-
san kezd olyanná válni, mint 
amilyennek egy városi erdőnek 
lennie kell – mondta. – Ennél 
már nem szeretnénk sokkal 
jobban fejleszteni a területet, 
mert nem közpark kiépítése a 
cél, ez ebben a természetesebb 
állapotában igazán szép.

A megjelent kirándulókat 
pedig arra kérte az alpolgármes-
ter, hogy vigyék hírét a Bélatele-
pi-erdő madártanösvényének.

ez egy  
igazi erdő
Ughy Attila a beszédében meg-
köszönte Dömötör Istvánnak, 
hogy a körzet képviselőjeként 

ennyire szívén viseli a terület 
sorsát, hiszen évek óta azon 
fáradozik, hogy az minél ren-
dezettebb legyen. 

– Ez egy igazi erdő – kezd-
te a beszédét –, ahol jól érez-
hetjük magunkat, kiszakadva 
a város zajából. Nagy előnye, 
hogy ehhez nem is kell mesz-
szire utazni, itt van a szom-
szédban, pár lépésre a lakott 
területektől. A kerület határa 
itt húzódik mellettünk, de ez 
nem elválasztó, inkább össze-
hozó, hiszen a XVII. kerületiek 
is kezdik felfedezni a parkot, 
amit – nagyon fontos – tovább-
ra is ilyen rendben kell tartani, 
hogy szívesen tartózkodjunk, 
sétáljunk, kocogjunk benne. 
Nagyon vigyázzanak rá!

A polgármester kiemelte, 
látszik, hogy van gazdája – az 
erdőnek – a Pilisi Parkerdő 
Zrt., amellyel kitűnő a kap-
csolat, az együttműködés. La-
punknak pedig elárulta, hogy 
nagy természetbarátként kis-
gyermekkorától járja a hegye-
ket, erdőket, először főleg az 

imrei erdőt, hiszen a közelben 
lakott, majd később egyre tá-
volabbra jutott kirándulóként, 
a Börzsönytől a Magas-Tátráig.

– Szeretek futni is az erdő-
ben, főleg a kutyámmal – tette 
hozzá.

családi 
Programok
Bökfi János erdőgondnok arról 
tájékoztatott, hogy kevés itt az 
odvas fa, amely fészkéül szol-
gálhatna a madaraknak, ezért 
tavaly kihelyeztek száz madá-
rodút, amelynek mintegy fele 
már „foglalt”. Azt is megtud-
tuk, hogy egy-két fa életkora 
eléri a 100–150 évet.

– Én itt lakom, Bélatele-
pen, és azt tapasztalom, hogy 
egyre szívesebben jönnek ide 
a helyi lakosokon kívül a tá-
volabb élők is, hogy családi, 
baráti programokat szervez-
zenek kirándulással, főzéssel. 
Valóban jó ebben a parkban 
kulturált körülmények között 
eltölteni a szabadidőnket, és ha 
szerencsénk van, a különleges 
madarakon kívül még őzikével 
is találkozhatunk – mondta, 
majd elhelyezte az utolsó, a 30. 
tablót a tengelic madárról a 
Tengelic-ösvényen. 

�most már van ösvényük és odújuk is a madaraknak a kerületi Bélatele-
pi-erdőben, az embereknek meg futókörük és madárlesük. ünnepélyes 
keretek között adták át április 29-én a madártanösvényt, miközben 

fölöttünk a madarak repkedtek… 
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Madártanösvény  
a Bélatelepi-erdőBen

Búbosbankától az őszapóig, vörösbegytől a tengelicig 

Tengelic
a búbosbankát, az őszapót, a vörösbegyet, a kenderikét 
és a többi madarat madárlesről is megfigyelhetjük, akár a 
tengelicét, amely az egyik leggyakoribb és legszínesebb 
pintyfélénk, kertekben, parkokban, fasorokban fészkelő 
védett faj.

dömötör istván alpolgármester úgy érzi, hogy ez az erdőterület szép lassan kezd olyanná válni, mint amilyennek egy városi
erdőnek lennie kell

SegíTünk
Közérdekű

információk
és címek

ingyenes
Jogi tanáCsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

kunhalMi ágnes

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtök 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B. alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

Képviselői fogadóórák

ughy aTTila

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

dr. lévai isTván zolTán

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

dÖMÖTÖr isTván

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 Vajk-
sziget iskolában.

galgÓCzy zolTán

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

szarvas aTTila sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

bauer FerenC

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

CsabaFi rÓberT

fidesz–kdnp 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsa jÓzseF lajos

fidesz–kdnp
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

Fehér gábor

Mszp, 06-20-335-1708
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FerenCz isTván

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

havasi zolTán

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

kassai dániel

független, 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, 
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

kŐszegi jános

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

Makai Tibor

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

MérŐ péTer FerenC

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

peTrovai lászlÓ

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

soMody lászlÓ

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

TorMa beáTa 

fidesz-kdnp 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTh kálMán

fidesz–kdnp 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Bodzay zoltán 

A sportpadló ünnepélyes át-
adásán az óvoda nagycso-
portosai műsorral fogadták a 
vendégeket, Galgóczy Zoltán 
alpolgármestert, Almáshegyiné 
Stenger Éva önkormányzati re-

ferenst, Kiss Valentint, a kivite-
lező Max Padló Kft. vezetőjét, 
valamint a kerületi óvodaveze-
tőket, a szülők képviselőit és a 
Bóbita óvoda munkatársait.

Az óvodában jelenleg 123 kis-
gyermek használja a tornaszo-
bát, amelynek korábbi, mintegy 

15 éves linóleumpadlója hideg 
és kemény volt. Az itt dolgozók 
régi vágya teljesült azzal, hogy 
olyan padlója lett a tornaszobá-
nak, amelyik kíméli a gyermekek 
gerincét és ízületeit a mozgáskor. 

Szakács Tímea intézményve-
zető Szentgyörgyi Albertet idéz-

ve köszöntötte a megjelenteket: 
„A sport nemcsak testnevelés, 
hanem a léleknek is az egyik leg-
erőteljesebb nevelőeszköze.” 

telJes 
kihasználtság
– A Bóbita óvodában nagyon 

fontosnak tartjuk a gyerme-
kek egészségének védelmét, a 
mozgásuk fejlesztését, a min-
dennapi testmozgás megsze-
rettetését. Ennek érdekében az 
óvodapedagógusok rendsze-
resen használják a csoportok-
kal a tornaszobát. Ezenkívül 
többfajta mozgásfejlesztésnek 
is helyet adunk. A délutá-
nonkénti alapozó tornával és 
a gyermekjógával maximális 
a tornaszoba kihasználtsága 
– mondta, s egyúttal megkö-
szönte az önkormányzat tá-
mogatását a sportpadló meg-
valósításában, valamint a Max 
Padló Kft. munkáját a kivitele-
zésben.

Beérik  
a Program 
Galgóczy Zoltán arra hívta fel 
a figyelmet a köszöntőjében, 
hogy a Bóbita óvodai fejlesztés 
egy olyan program része, ame-
lyik a múlt év őszén kezdett el 
beérni, s a Szivárvány óvodá-
ban, majd a Cseperedőben és 
a Vándorban megvalósuló fel-
újítás után ért el ide, a követ-
kező állomás pedig várhatóan 
a Zenevár óvoda lesz.

– Mi úgy gondoljuk itt, 
a XVIII. kerületben, hogy a 
sportot alapvetően a mozgá-
son keresztül lehet a gyere-
kekkel megszerettetni. Erre 
az időjárási viszonyok mi-
att nem mindig alkalmas az 
udvar, ezért fordítunk nagy 
figyelmet a tornaszobák fej-
lesztésére – hangsúlyozta az 
alpolgármester. 

korszerű 
tornaszoBák
Galgóczy Zoltán szerint fon-

tos, hogy a gyerekek XXI. 
századi körülmények között 
tornázhassanak, amihez folya-
matosan új eszközök és olyan 
fejlesztések kellenek, mint 
amilyen például a Bóbitában 
a világításkorszerűsítés volt. 
Egyben reményét fejezte ki, 
hogy a program tovább folyta-
tódik, hiszen a cél az, hogy a 
húsz óvoda és a kilenc tagóvo-
da mindegyikében hasonlóan 
korszerű tornaszoba álljon a 
kerületi gyerekek rendelkezé-
sére. 

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a menetrendszerű 
felújításokat követően a Ha-
vanna-lakótelep négy óvodá-
ja kívülről is jó képet mutat. 
Egyben megköszönte a Bóbita 
munkatársainak és a felújítást 
végzőknek a munkáját.

ÚJaBB 
léPésekkel
Ritkán van lehetőség egyszerre 
megvalósítani nagy változáso-
kat egy intézményben, de több 
egymást követő kisebb-na-
gyobb fejlesztéssel is célt lehet 
érni. A Bóbita óvodában a tor-
naszoba az elmúlt években fo-
lyamatos felújításon, újabb és 
újabb fejlesztésen, szépítésen 
ment keresztül. Az első jelen-
tős változás 2005-ben történt, 
amikor egy válaszfal kiszedé-
sével megnövelték az alapte-
rületet.

A következő évben a falak 
burkolatot kaptak, és időközben 
növelték a tornaszerek számát is, 
amelyek tárolására falipolcokat 
szereltek fel. Azóta a mozgáshoz 
használt eszközök is gyarapod-
tak, hiszen minden évben igyek-
szik az óvoda új mozgásfejlesztő 
eszközöket vásárolni. 

Várhatóan folytatódik az óvodakorszerűsítési program Fejlesztések

Jó érzés, ha az embert kedvesen 
fogadják, az már csak a cseresz-
nye a habon, amikor a fogadóbi-
zottság átlagéletkora alig súrolja 
az öt évet. A lepacsizást követő-
en a csipet csapat tagjai egymást 
túlkiabálva jelezték, hogy alig 
várják már a tornaórát. Említést 
érdemel az a legényke, aki az 
udvar mellett kampányolt, ám 
társai szúrós tekintetének, hur-
rogásának hatására finomított a 
véleményén, sőt elsőként kuk-
kantott be a még felavatásra váró 
tornaszobába.  

Képzeljenek el egy 36 négy-
zetméternyi, nyugtató pasz-
tellszínekkel és Mici Mackó 
kalandjainak részleteivel 
megfestett, díszített falfelüle-
tet. A színes lufik és virágok 
hatására még a bordásfalak is 
könnyebben megmászhatónak 
tetszettek. 

Mókásan hatott a gyermeki 
méretre tervezett padocská-
kon helyet foglaló felnőtt csapat 
látványa. A vendégek között 
felfedeztük Galgóczy Zoltán al-
polgármestert, Kádár Tibort, a 

körzet önkormányzati képvi-
selőjét, a polgármesteri hivatal 
óvodaügyekben is jártas mun-
katársait és nem utolsósorban a 
kerületi óvodák örömben is osz-
tozó vezetőit.  

Tornaszobához illő frisses-
séggel pattant fel a köszöntőjé-
hez Vecsei Brigitta intézmény-
vezető. 

– Igen jó érzés ebben a vala-
mikori csempézett konyhai tá-
lalóban körülnézni. Új feladatok 
várnak a modern, felújított szo-
bára. Köszönöm a magam és az 

ovisok nevében a felújítást támo-
gató önkormányzati, alapítványi, 
városgazdás segítséget és az ala-
pos munkát. 

Gondolom, másnak is fel-
tűnt, hogy az intézményvezető a 
köszöntője során egy pingpong-
ütővel a kezében adott nagyobb 
súlyt a mondanivalójának. A 
magyarázat erre Galgóczy Zol-
tántól érkezett: 

– A Zenevár óvodába is 
eljuthatott a pestszentimrei 
asztalitenisz-versenyen elért 
sikerem híre, mint ahogy az 
önkormányzathoz is eljut az 
óvodai vezetők kreatív ötlete-
inek sokasága. Egy ilyen kre-
atív gondolat végeredménye a 
tornaszoba avatása is. Bár most 
besüt a nap, azért kipróbáltuk 
az új LED-es világítást munka 
közben, és megállapítottuk, 
hogy az új járófelület is jól il-
leszkedik a szoba funkciójához.     

Korábbi sajnálatos balesete 
miatt mankóval a kezében üdvö-
zölte a jelenlevőket Kádár Tibor:

– A mondás szerint ép testben 
ép lélek rejtőzik. Ezt a mondást 
töltötte meg tartalommal a Ze-
nevár óvoda vezetője és a mun-
katársai. Az óvoda apró népségét 
nemcsak a neveléssel, de fiziká-
lisan is felkészítik a nagybetűs 
életre, amit külön köszönök.

Mielőtt az óvoda emeleti ré-
szén megterített asztalokhoz 
járultak volna a vendégek, egy 
nyolcfős manócsapat táncpro-

dukciójának tapsolhattak, de jó 
erősen, majd a kerületi óvódák 
képviselői virágcsokorral kísért 
jókívánságukat adták át Vecsei 
Brigittának. 

Az ünnepségzáró állófogadás 
helyszíne felé menet fültanúja 

lehettem az alpolgármester bú-
csúmondatának: 

– Lelkiismeret-furdalás nél-
kül tudunk a finom falatokból 
bővebben meríteni, ugyanis van 
már hol leugrálni a felesleget.  

gönczöl andrás

Pályázat naPelemek 
telePítésére 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (II. 21.) határoza-
ta alapján a Képviselő-testület Településfejlesztési és Fenntartható 
Fejlődési Bizottsága 65/2019. (IV.11.) számú határozatával a kerü-
letben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának 
növelése céljából pályázatot ír ki napelemes rendszerek telepítésére, 
megújuló energia termelésére és használatára irányuló beruházás 
megvalósításának elősegítésére természetes személyek számára. 
Keretösszeg: 10 millió forint.

A pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített Adatlap 
az egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése pá-
lyázat benyújtásához című nyomtatványon lehet benyújtani. 

A pályázati kiírás és az adatlap megtekinthető, illetve igé-
nyelhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin  
(1184 Üllői út 400., 1188 Nemes u. 14.) ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 10.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00, csütör-
tök: 8.00–16.00, péntek: 7.00–12.00), valamint a dokumentumok 
letölthetők a www.bp18.hu internetes oldalról is. A pályázatok 
benyújtásának ideje: 2019. május 15-től november 30-ig

A pályázattal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Műszaki, 
Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodáján Molnár Réka ügy-
intézőtől lehet felvilágosítást kérni (1184 Üllői út 400. III. emelet 
315. Telefon: 296-1300/1744).

a léleknek is nevelőeszköze
Sportpadlót kapott a tornaszoba a Bóbita óvodában

Van már Hol leuGrálni a FelesleGet
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�miképpen lehet egy konyhai tálalót a jó közérzet tálalójává alakí-
tani? többek között erre a kérdésre is választ kaptunk a zenevár 
óvoda tornaszoba-avató ünnepségén április 30-án.

�nagy örömmel fogadták a résztvevők a Pestszentlőrinci Bóbita óvoda tornaszobájában április 
24-én rendezett ünnepségen a sportpadló átadását. ennek köszönhetően megújult, egészséges 
és biztonságosabb környezetben tornázhatnak a gyerekek. 
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Voltak, akik érte mentek, másoknak házhoz vittékközélet

A nagyhéten két helyszínen 
mintegy húszezer élelmiszer-
csomagot osztott ki az önkor-
mányzat a 65 év fölötti kerü-
leti lakosoknak. A karácsonyi 
élelmiszerosztáshoz hasonlóan 
húsvétkor is igyekeznek ily mó-
don hozzájárulni ahhoz, hogy az 
idősek is méltóképpen ünnepel-
hessenek. 

Hagyománya van már an-
nak, hogy Ughy Attila polgár-
mester a nagyobb ünnepek előtt 
felkeresi a kerületben működő 
idősek otthonát, ahol köszönti 
az ottlakókat, és személyesen 

vesz részt a számukra összeállí-
tott ajándékcsomagok átadásá-
ban. Az intézményben ilyenkor 
mindig nagy a készülődés, s az 
ünnepi hangulatot ezúttal már 
az is jelezte, hogy közös éneklés 
hangjai szűrődtek ki az intéz-
mény ablakain.

a nagyhéten
Ughy Attila a köszöntőjében 
emlékeztetett arra, hogy nem 
csupán azzal kedveznek az ott 
élőknek, hogy házhoz viszik 
az önkormányzat ajándékát, 

hanem azzal is, hogy az ő cso-
magjukat másfajta fogyasztási 
cikkekkel töltik meg.

– Az idősek otthonában la-
kók csomagja olyan cikkeket 
tartalmaz, amelyeket közvet-
lenül fel tudnak használni, az 
elkészítésükhöz vagy az igény-
bevételükhöz nincs szükség 
konyhai eszközökre. Szeretnénk 
a húsvétot, a nagyhetet kelle-
mesebbé tenni, kicsit olyanná, 
mint amilyen akkor volt, ami-
kor még saját háztartást vezetve 
készültek a húsvét megünneplé-
sére – mondta.

tavaszi vers
A lakók nevében Stifft Pálné 
köszönte meg az ajándékokat, 
aki egyúttal elszavalta Csukás 
István Tavaszi vers című költe-
ményét. Erzsi néni elmondta, 
hogy hetedik éve lakik az idősek 

otthonában, ahol ő látja el a he-
lyiek érdekképviseletét. Minden 
hónapban tart itt a körzet ön-
kormányzati képviselője, Dámsa 
József fogadóórát, amikor meg-
hallgatja a lakók kívánságait. 

Így kerültek például padok az 
Alacskai útra, vagy ilyen módon 
történt meg az utcában az aka-
dálymentesítés is, amely meg-
könnyítette az itt lakók közleke-
dését. 

a közösségnek
Dámsa Józseftől megtudtuk, 
hogy a húsvétihoz hasonló aján-
dékozás hagyománya azért ala-
kult ki, mert a kerület vezetői 
úgy érezték, hogy a közösségnek 
felelősséget kell vállalnia az idő-
sekért. A képviselő hozzátette, 
hogy ugyanez igaz a fiatalokat 
tekintve is, hiszen iskolakezdés-
kor hasonló meggondolásból 
kapnak a gyerekek füzetcsoma-
got az önkormányzattól. 

Csomagerdők délelőttjén
Kalács, kolbász, torma és tepertő húsvétra

HázHoz Vitt ajándékcsomaG 
Mint amikor otthon készültek az ünnepekre

Az egy-egy ilyen élelmiszerosz-
táskor az átadási helyszíneken 
átadásra váró csomagerdőt látva 
nem is tudjuk felmérni, mek-
kora szervezéssel és törődéssel 
jár az ilyen akció lebonyolítása. 
A húsvét előtti napokban két 
helyszínen, Pestszentimrén a 
Sportkastélyban, Lőrincen pe-
dig az átépítés alatt álló sport-
csarnok helyett a régi piactéren 
felállított sátorban osztotta az 
önkormányzat az élelmiszercso-
magokat.

mindenki kaPott
Évekkel ezelőtt, amikor az ön-
kormányzat elkezdte a csoma-

gosztást, még 20 ezer alatt volt 
a jogosultak száma, ám ahogy 
az idősek száma országos mére-
tekben is növekszik, a kerületi 65 
év fölöttiek is többen lettek, ma 
már meghaladja a 21 700-et a 
számuk. A karácsonyi ajándéko-
zással és az őszi burgonyaosztás-
sal együtt évenkénti három ilyen 
akció közül a húsvéti az egyik 
leginkább várt esemény. 

A mostani ünnep előtt a vára-
kozásokat is jóval meghaladta az 
érdeklődés. Annyira, hogy a két 
napig tartó esemény második 
napjának délutánjára az egyik 
helyszínen elfogyott a csomag, 
de az ekkor érkezőknek sem kel-
lett csalódniuk.

házhoz vitték
Mint azt az önkormányzat hu-
mánszolgáltatási irodájának ve-
zetője, Holové Zsolt elmondta, 
a két helyszínen összesen több 
mint 18 ezer csomagot osztottak 
ki, csaknem négyszáz további 
érdeklődőtől pedig elkérték a cí-
müket, és az utánrendelt áruból 
összeállított csomagot másnap 
házhoz szállították nekik. 

Az irodavezető hozzátette, 
hogy a korábbi alkalmakkor 
mintegy 17 500-an mentek el a 
csomagosztásra, amely után a 
megmaradt mennyiséget mindig 
közhasznú civil szervezeteknek 
adományozták. Az, hogy egy-
egy helyszínen sorba kell állni az 

átvételnél, azzal magyarázható, 
hogy a jogosultak kétharmada 
az első nap délelőttjén igyekszik 
átvenni a csomagját. Ilyenkor né-
hány óra alatt több mint 10 ezer 
csomag fogy el, s a folyamatos új-
ratöltés ellenére is kialakulhat sor. 

A mostani csomag a korábbi-
akhoz hasonlóan száraz élelmi-
szerekből, vagyis lisztből és tész-
tából állt, valamint az ünnephez 
kapcsolódóan volt benne kalács, 
kolbász, torma, tepertő és házi 
zsír, sőt kávét is tartalmazott, 
amit a megajándékozottak min-
dig nagy örömmel fogadnak. 

igény szerint
Egyedül az Alacskai Úti Idősek 
Otthonában volt más a csomag 
összetétele. A korábbi gyakorlat 
szerinti egységes ajándékcsomagok 
megváltoztatásának igénye néhány 
évvel ezelőtt merült fel. Holové 

Zsolt szerint akkor vált nyilván-
valóvá, hogy a hagyományos élel-
miszercsomagokkal az idősek ott-
honában lakók nem tudnak mit 
kezdeni. Ott ugyanis főznek rájuk, 
így nem tudják felhasználni a lisz-
tet, tésztát, krumplit. 

Egy ilyen ajándékozási idő-
szak előtt merült fel az önkor-
mányzatban, hogy inkább meg-
kérdezik az érintetteket, hogy 
milyen termékekre volna inkább 
igényük. Azóta az otthonban 
élő 130 nyugdíjassal egyeztetve 
állítják össze a csomagokat, és 
ünnepélyes keretek között adják 
át azokat a helyszínen.

A húsvéti csomagokat ezúttal 
is a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. dolgozói állítot-
ták össze, a kiosztásban pedig a 
polgármesteri hivatal munka-
társai vettek részt, akik szükség 
esetén a csomagolásba is bese-
gítettek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata ezúttal is igyekezett megköszönni 
az időseknek az aktív éveikben az élet 

különféle területein kifejtett tevékenységüket. 
az alacskai Úti idősek otthonába az ünnepet 
megelőzően, április 16-án vitték ki az élelmi-
szercsomagokat, amelyeket a polgármester 
közreműködésével adtak át a lakóknak.

�a mostani húsvéti ünnep előtt minden eddiginél többet állítottak 
össze és osztottak ki az önkormányzat szokásos élelmiszercsomag-
jából. az április 16–17-i akcióban az egyes helyszíneken ughy attila 

polgármester és az alpolgármesterei is részt vettek.

Az oldalt összeállította: Bodzay zoltán

Tájékoztató kiadvány  
a csomagban

az önkormányzat húsvéti 
csomagja újdonságként 
egy olyan kiadványt is 
tartalmazott, amelyből 
tájékozódni lehet az 
ügyintézési lehetősé-
gekről. egyfajta kerületi 
kisokosként szolgál ez a 
füzet a polgármesteri és 
a kormányhivatal ügyfél-
szolgálati helyszíneivel 
és telefonszámaival, a 
fogadóórákkal, a közmű-
szolgáltatók, a mentők, a 
tűzoltók, a rendőrség és 
az egészségügyi szolgál-
tatók telefonszámaival. 
tartalmazza a kiadvány az 
ügyeletes gyógyszertárak, 
a művelődési intézmé-
nyek, a nyugdíjas szerve-
zetek listáját és adatait, 
valamint a végén a kerület 
közösségi közlekedési 
térképét is. a szerkesz-
tők igyekeztek minden 
olyan fontos információt 
beletenni a kiadványba, 
amely megkönnyítheti az 
idősebbek mindennapi 
tájékozódását. 



5

Városkép p 2019. május 7. XXVIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Bodzay zoltán 

Kiürítésre és lezárásra figyel-
meztető, felhívó plakátokkal 
szembesültek a Bozsik Stadion 
környékén élők, akik a legtöb-
ben a XIX. kerület lakosai, de 
három érintett utca a XVIII. 
kerülethez tartozik. A stadion 
átépítése közben április 9-én ta-
lált második világháborús rob-
banótest hatástalanítása miatt a 
veszélyeztetett övezet lakóinak 
a biztonságuk érdekében április 
28-án, vasárnap reggel 8 óráig 
el kellett hagyniuk a lakásukat, 

ahova csak a területlezárás felol-
dását követően térhettek vissza. 
A rendőrség 8 órától elkezdte a 
lezárásra kijelölt körzet ellenőr-
zését.

az előkészü-
letek
A kiürítés idejére az önkor-
mányzatok befogadóhelyeket 
ajánlottak fel az érintett lako-
soknak, amennyiben nem tud-
ták maguk megoldani a lezárt 
területen kívüli tartózkodásukat. 
A XVIII. kerületben ilyen volt a 

Kondor Béla Közösségi Házban 
kialakított helyiség, míg a gon-
dozásra szoruló, illetve idős la-
kosok és gondozóik elhelyezését 
a Somogyi László Szociális Szol-
gálat biztosította előzetes jelzés 
alapján. 

Pestszentlőrincen három ut-
cából (Darányi, Hengersor és 
Parázs utca) 187 személynek 
kellett elhagynia az ingatlanát, és 
12 vállalkozást érintett a kiürítés. 
Az előrejelzések alapján kilenc 
ember tartott igényt a Kondor-
ban kialakított befogadóhelyre, 
de végül csak nyolcan érkez-

tek – előzetes bejelentés nélkül 
két kispesti család –, a Somogyi 
szolgálat épületébe pedig öt em-
bert kellett bevinni. 

a helyszínen
A robbanótest megtalálásának 
helyszínén április 28-án a reg-
geli órákban Horváth Csaba 
őrnagy tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit a bomba szerkezetéről. 
A bombát hatástalanító tűzsze-
rész járőrparancsnok hangsú-
lyozta, hogy a 250 kilogramm 
tömegű brit légibomba orr-

gyújtó szerkezetet nem tartal-
maz, ám fenékgyújtót igen. A 
fenékrészen ez a gyújtószerke-
zet éles helyzetben van, így a 
talált formájában nem szállít-
ható biztonságosan a bomba. 
Ezért kell a robbanószerkezetet 
a helyszínen hatástalanítani, 
a gyújtószerkezet kiszerelése 
után a robbanótest már bizton-
ságosan elvihető. A szakem-
bertől azt is megtudtuk, hogy 
a bomba mindkét alkotóelemét 
a Magyar Honvédség központi 
gyűjtőhelyén fogják megsem-
misíteni. 

a Jéghegy csÚcsa
Ughy Attila arra hívta fel a figyel-
met, hogy a bombát a ledobását 
követően szinte napra pontosan 75 
év után találták meg a Bozsik Stadi-
on építői. A polgármester kiemelte: 

– A bomba hatástalanítá-
sának napján látható művelet 
csak a jéghegy csúcsa, hiszen az 
elmúlt három hétben a két ke-
rület önkormányzati és kataszt-
rófavédelmi szakemberei, ren-
dőrkapitánysági munkatársai és 
kormányhivatali alkalmazottai 
összehangolt munkával igyekez-
tek megoldani a feladatot. 

Ughy Attila hozzátette: a XVIII. 
kerületben mintegy 200 személyt, 
csaknem 100 családot érintett a 
terület kiürítése. Őket a bomba ha-
tástalanítását megelőző hetekben 
személyesen értesítették a kiürítés 
részleteiről, arról, hogy mikor és 
milyen körülmények között kell el-
hagyni az otthonaikat, illetve hogy 
nagy valószínűség szerint mikor 
térhetnek oda vissza. 

visszatérhettek
Kispest polgármestere, Gajda Pé-
ter elmondta, hogy több mint 300 
szakemberrel együtt április 9-től 
készültek arra, hogy a 250 kilo- 
grammos bombát hatástalanítani 
lehessen. Emellett tájékoztatta a 
sajtó képviselőit a terület április 28-i 
kora reggeli órákban elkezdődött 
közlekedési zárásáról, valamint a 
XIX. és a XVIII. kerületben több 
mint 1000 embert érintő kiürítési 
műveletről. Egyúttal reményét fe-
jezte ki, hogy a tűzszerészek a nap 
folyamán hatástalanítják a bombát, 
s azt követően hazatérhetnek az 
érintett területeken lakók.

Ez így is lett, mert délben újabb 
tájékoztatót tartottak a két kerület 
polgármesterei, valamint a tűzsze-
részek, akik szakszerűen eltávolí-
tották a bomba gyújtószerkezetét, 
majd ezt követően – 12 óra után 
néhány perccel – feloldották a köz-
lekedési zárat. Ezzel egy időben a 
környékbeli lakosok is hazatérhet-
tek, azaz helyreállt a szokásos élet. 

Mindenki biztonságban térhetett vissza az otthonába közélet

kerékgyártó györgy 

Kevés szó esik arról, hogy az iraki 
Tell-Aszkuf település 1300 lakosa 
közül 1000 vissza tudott költözni 
az otthonába, miután a magyar 
kormány a Hungary Helps prog-
ram keretében újjáépítette a tele-
pülést. Ez csak egy a megszámlál-
hatatlan projekt közül, amelyek 
célja az, hogy a Közel-Keleten és 
Afrikában élő emberek a szülő-
földjükön találjanak biztonságot 
és megélhetést a családjuk számá-
ra, ahelyett hogy az embert pró-
báló és a legtöbb esetben értel-
metlen migrációt válasszák. Ilyen 
tényekről esett szó április 29-én a 
Polgárok Házában azon a lakos-
sági fórumon, amelyen Gál Kinga 
európai parlamenti képviselő be-
szélt 2004 óta tartó munkájáról és 
az unióban kialakult feszült poli-
tikai helyzetről.

Bevándorlás-
Párti Baloldal
A képviselő Kucsák László vá-
lasztókerületi elnök meghívásá-
ra érkezett Pestszentlőrincre. 

– Mi, akik ma eljöttünk erre 
a fórumra, mindannyian tud-
juk, mekkora tétje van a május 
26-i európai parlamenti kép-
viselő-választásnak – mondta 
Kucsák László. – A baloldali 
többségű EP Európa jövőjét a 
migráció támogatásában látja. 
Vannak azonban, és ilyen a ma-
gyar kormány is, akik azt szeret-
nék, ha a kontinens egy globális 
társadalom helyett megmarad-
na a nemzetek Európájának. A 
mi vágyunk az, hogy a tágabb és 
szűkebb környezetünket olyan-
nak lássuk a jövőben is, ami-
lyennek szeretjük.

A május 26-i választás tétjé-

nek súlyára hívta fel a figyelmet 
Gál Kinga is.

– 2004 óta vagyok képviselő, 
tehát négy ciklust dolgoztam ed-
dig végig, de még soha nem érez-
tem, hogy ennyire fontos lenne, 
hogyan döntünk a választáson – 
mondta a jogászvégzettségű kép-
viselő, aki az emberjogi kérdések 
tisztázását tekinti legfontosabb 
feladatának, és aki az EP Állam-
polgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának alelnöke is.

afrika 
tragédiáJa
Gál Kinga beszámolt arról, hogy 
a felmérések szerint az európai 
lakosság többsége ma a beván-
dorlás, illetve az azzal összefüggő 
terrorizmus kérdésének tisztázá-
sát, az ügyek megoldását tekinti a 
legfőbb politikai feladatnak.

– Az ENSZ számításai szerint 
Afrika lakossága 13 éven belül 
félmilliárd fővel növekszik. Ez 
annyi, mint az Európai Unió je-
lenlegi lakossága. Mivel Afriká-
ban az életkörülmények rosszak, 
nincs jelentős élelmiszer-terme-
lés, nincs ipar, nincsenek mun-
kahelyek, fogy az ivóvízkészlet, 
érthető, ha az emberek máshol 
keresik a boldogulást, és útra kel-
nek – fogalmazott a képviselő.

A tömeges migráció azon-
ban sem ezeknek az embe-
reknek, sem az európaiaknak 
nem jó. Az uniós propaganda 
szerint a bevándorlók egyszer-
re oldanák meg a népesség-
csökkenés és a munkaerőhiány 
problémáját, a valóság azonban 
ezt már most sem igazolja. Az 
érkezők valójában nincstelen 
munkanélküliként élnek átme-
neti szállásokon.

– Megdöbbentő tehát, miért tá-
mogat az unió olyan szervezeteket, 
amelyek tovább gyorsítják a migrá-
ciót – mondta a képviselő. – Miért 
kapnak feltöltött anonim bankkár-
tyát olyanok, akik papírok nélkül 
érkeznek az unióba. Ráadásul már 
itt, Budapesten is fogtak el olyan 
férfit, aki gond nélkül járt keresztül 
Európán, és akiről kiderült, hogy 
az ISIS egyik vezető embere.

üldözött 
keresztények
Gál Kinga kifejtette: a magyar 
kormány nézete az, hogy az af-
rikai és közel-keleti gazdaságok 
erősítése, a biztonság- és munka-
helyteremtés arra ösztönzi az ott 
élőket, hogy otthon keressenek 
boldogulást. A Hungary Helps 

program Afrika, a Közel-Kelet, 
Ázsia és Dél-Amerika orszá-
gaiban segít települések infra-
struktúrájának a fejlesztésében, 
iskolák, kórházak építésében, 
humanitárius ügyekben, és nagy 
részt vállal az üldözött kereszté-
nyek támogatásában. Megdöb-
bentő, de világszerte 240 millió 
ember él életveszélyben keresz-
tény vallásának gyakorlása miatt.

– A magyar kormány ebben 
nincs egyedül, de a cél az lenne, 
hogy mindez általános európai 
gyakorlat legyen. Ez az egyetlen 
értelmes válasz korunk legégetőbb 
kérdésére – emelte ki Gál Kinga. – 
Általános gyakorlat azonban csak 
akkor lehet, ha céltudatos, józan 
képviselők ülnek az Európai Par-
lamentben, és ehhez szükség van 
az önök szavazatára.

ránk köszönt a dermesztő múlt
Egy második világháborús bomba zavarta meg az életünket

álljon meG a miGráció!
Gál Kinga EP-képviselő volt Kucsák László vendége

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�nem a bevándorlás európa jövője – vallja gál kinga eP-képviselő, aki kucsák lászlónak, a 
fidesz választókerületi elnökének meghívására látogatott el a kerületbe. a fórumán elhang-
zott: a migráció megállítása bonyolult folyamat, amelyhez céltudatos, józan európai képvi-

selők munkájára van szükség. az ő megválasztásuk a május 26-i szavazás tétje.

�csaknem háromheti szervezési, egyeztetési és biztonságtechnikai előkészítő munka után április 28-án hatástalanították azt 
a második világháborús brit légibombát, amelyet a kispesti Bozsik stadion átépítésének helyszínén találtak a kivitelezők. a 
robbanótest hatástalanításának délelőttjén Pestszentlőrinc egy kicsi szegletében is megállt az élet.
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Immár tízezer szív megnyerése a cél a Démétér Házért közélet

A korábbi évekhez hasonlóan a 
fogyasztóvédelmi hatóság idén is 
fokozottan ellenőrizte az ünne-
pi időszak jellegzetes termékeit, 
a csokoládényuszikat, a húsvéti 
sonkákat és a pálinkákat. A hús-
véti vásárokban, kitelepüléseken 
az árfeltüntetés mellett a mérő-
eszközök meglétét, hitelességét, a 
fogyasztói igények érvényesítésé-
hez elengedhetetlen nyugtaadást 
és a vállalkozás elérhetőségéről 
szóló tájékoztatást ellenőrizték.

a táJékoztatást 
ellenőrizték
Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium akkreditált vegy-
ipari laboratóriuma a húsvéti 
időszakban a csokoládéfigurá-
kat, a különféle sonkákat és a 
pálinkákat vizsgálta. A fogyasz-
tóvédelmi ellenőrzés nem az 
élelmiszerbiztonságra, hanem 

a termékek címkéjén nyújtott 
tájékoztatás megfelelőségére 
irányult. A három kategóriá-
ban vizsgált összesen 77 termék 
közül csupán ötnél tártak fel 
mulasztást, hiányosságot a szak-
emberek. A fogyasztóvédelem 
gondoskodott arról, hogy a ki-
fogásolt termékek lekerüljenek a 
boltok polcairól.

A kormányhivatalok fogyasz-
tóvédelmi szakemberei több száz 
üzletet ellenőriztek próbavásár-
lással, s 40 százalékuknál találtak 
kifogásolnivalót. Tipikusnak te-
kinthetők az árfeltüntetéssel kap-
csolatos problémák, mint például 
az akciós vagy a kiírt árnál ma-
gasabb áron való értékesítés. Az 
ellenőrzési tapasztalatok alapján 
ugyanakkor a kereskedők szinte 
minden esetben adnak blokkot, 
így a vásárlást követően ellenőriz-
hető, hogy a polcon feltüntetett 
árért vettük-e meg a terméket.

fogyasztó-
védelem a 
kerületBen 
A kormányhivatal kerületi fo-
gyasztóvédelmi szakemberei az 
ünnepek előtti kiemelt vizsgálato-
kon túl egész évben folyamatosan 
tartanak ellenőrzést. Leggyak-
rabban az árfeltüntetést, illetve a 
szavatossági-jótállási kérdéseket 
vizsgálják. A XVIII. kerületi Kor-
mányhivatalhoz forduló ügyfelek 
kérelmére induló eljárások zöme 
a vállalkozásokhoz benyújtott 
írásbeli panaszok megválaszolá-
sának elmaradásával kapcsolatos, 
valamint számos eljárás indul a 
szavatosság-jótállás szabályainak 
megsértése miatt is. 

A legtöbb fogyasztói panasz 
azonban olyan szerződéses jog-
viták – döntően kártérítéssel kap-
csolatos igények – miatt érkezik, 
amelyek nem a fogyasztóvéde-

lem, hanem a bíróság hatásköré-
be tartoznak. Az ilyen ügyekben 
a kerületi hivatal munkatársai 
arra hívják fel a fogyasztók figyel-
mét, hogy a bíróság helyett szá-
mos esetben a Budapesti Békél-
tető Testülethez is fordulhatnak.

Kerületünkben ki kell emel-
ni a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren a földi kiszolgálást 
ellátó vállalkozások, illetve az 
egyes légitársaságok, főként a 
Wizz Air és a Ryanair ellen be-
nyújtott panaszokat. A légi járat 
jelentős, három órát meghaladó 
késése, a járattörlés és a vissza-
utasított beszállás miatt a Fővá-
rosi Kormányhivatal V. kerület-
ben működő Fogyasztóvédelmi 
Főosztályához lehet fordulni.

Pályázati felhívás
a nehéz szociális körülmények között élő gyermekek  

tanulási feltételeinek javítására 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapít-
vány pályázatot hirdet rászoruló, de a szociális hálóból kieső, 
önkormányzati támogatásban nem részesülő XVIII. kerületi 

állandó lakcímmel rendelkező tanulók részére tanulási feltételeik 
megkönnyítéséhez a 2019/2020-as tanév folyamán 10 hónapon 

át folyósított ösztöndíj formájában.
A pályázók köre:

XVIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező, az 1. évfolyamtól 
a 13. évfolyamig nappali tagozaton tanuló diákok, akiknek a 
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem 45 000 és 70 000 

forint között van.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó tanuló nevét 
– születési idejét

– a családban az egy főre jutó nettó jövedelmet
– a diák iskolájából az igazgató és az osztályfőnök ajánlását

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázat benyújtásának helye postai úton vagy személyesen: 

Napraforgó Óvoda, 1186 Tövishát u. 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető  
Mezeiné Bakóczay Hedvigtől a 294-4138-as telefonszámon.
A pályázat elnyeréséről az érintett gyermekeket a kerületi 

székhelyű intézményeken keresztül, illetve a kerületen kívüli 
intézményben tanuló gyermekeket postai úton értesítjük.

Pályázni csak az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet, 
amely letölthető a www.kozoktkozalp18.hu honlapról vagy 

beszerezhető a XVIII. kerületi általános iskolákban és  
a Napraforgó Óvodában (1186 Tövishát u. 6.)

A közalapítvány kuratóriuma

Hit a szülő gyógyító közelségéBen
A kerületiek is hozzájárultak a fotókampány sikeréhez

a fogyasztóvédelem is ügyelt a húsvét nyugalmára
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Bodzay zoltán 

Az elmúlt hetekben a fontosabb 
közösségi oldalakon elhelyezett 
alábbi plakátszöveg ösztökélte 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre jó-
érzésű lakosait is adományozásra: 
„Egy portréfotóért cserébe egy 
szabadon választott pénzösszeggel 
segítheted a leukémiás gyermekek 
gyógyulását! Neked egy mosoly, 
egy emlék, számukra az élet.” 

A Kossuth Lajos tér sarkán, a 
K5 Kult Bistro helyiségében április 
24-én délelőtt 10 órától délután 5 
óráig tartó fotózáson megjelenő 
kerületiek elsősorban azokon a 
beteg gyerekeken és szüleiken se-
gítettek, akiknek a gyógyítás ideje 
alatt a Démétér Házban nem kell 
elválniuk egymástól a kezelés ne-
héz időszakában.

Jóleső érzéssel
Ughy Attila az elsők között csatla-
kozott az akcióhoz, s ezt követően 
az önkormányzat megszervezte 
és koordinálta a fotózást. A helyi 
kezdeményezés hírére sokan felfi-
gyeltek a Démétér Ház további fej-
lesztését célzó kampányra.

– Ha van olyan vállalkozó szel-
lemű művész, fotós, aki akár az or-
szág másik szegletéből elindít egy 

ilyen jótékonysági akciót, akkor 
szinte kötelességünk, hogy innen 
a közelből támogassuk, segítsük 
a Démétér Házat és alapítványát. 
Anélkül, hogy az embernek bár-
miféle hasonló típusú nehézsége 
lenne az életben, már önmagában 
az jóleső érzéssel tölti el, ha a fő-
város XVIII. kerülete is partner-
ként csatlakozik az ilyen nemes 
cél érdekében indított akcióhoz – 
mondta a polgármester. 

óriási 
lendülettel
A Démétér Alapítvány program-
koordinátora, Sedlák Gabriella az 
akció történetéről elmondta, hogy 
az mintegy fél évvel ezelőtt kezdő-
dött el, amikor Lovagi Milán meg-
kereste őket a kampány ötletével. 
A szombathelyi fényképész na-
gyon szerényen úgy jelentkezett, 

mintha ők tennének neki szíves-
séget, pedig az ötletből született 
kampány bizonyítja, hogy éppen 
ellenkezőleg van.

már tízezer  
a cél
– Az első időszakban az ő is-
meretségi köréből tódultak az 
emberek, de aztán jöttek sokan 
mások is. Milán óriási lendület-
tel és lelkesedéssel látott hozzá a 
támogatásgyűjtéshez, így a saját 
munkájára szinte alig maradt 
ideje. 

Sedlák Gabriella hozzátette: 
a kampányból befolyó összeg-
ből az alapítvány új berendezé-
si tárgyakat, bútorokat vásárol 
azokba az apartmanhelyiségek-
be, ahol a gyógykezelés alatt a 
beteg gyerekek együtt lakhat-
nak a szüleikkel.

Lovagi Milánban mintegy 
két évvel ezelőtt fogalmazó-
dott meg a jótékonysági akció 
gondolata, akkor még pontos 
elképzelések nélkül. Amikor 
az alapítvány pozitívan fogadta 
a kezdeményezését, és ahogy 
egyre többen magukévá tették a 
támogatás célját, merészebbet is 
tudtak gondolni. 

montázs 
születik
– Eredetileg ezer fotó elkészíté-
sét terveztük. Ezzel együtt na-
gyon meglepődtünk, amikor az 
első meghirdetett fotózás alkal-
mával akkora volt az érdeklődés, 
hogy százával jöttek az emberek. 
A jelenlegi támogatási kedvet te-
kintve április közepén egy újabb 
célt tűztünk ki, amely szerint tíz-
ezer fotót szeretnénk elkészíteni 

a Démétér Ház további fejleszté-
si céljait támogatva – mondta a 
fotós.  

Az elmúlt hónapokban Ma-
gyarország kisebb és nagyobb 
városaiban ismert és kevésbé 
ismert emberek ezrei érezték át 
a jótékonysági kampány célját. 
Nem tettek mást, mint egy-egy 
perc nekikészülődés után lefény-
képeztették magukat, majd ada-
koztak annyit, amennyit jónak 
láttak. 

Az áprilisi adatok alapján 
csaknem négyezer portrén 
örökítette meg Lovagi Milán 
a lelkes adakozók mosolyát, s 
a jelek szerint nincs megállás 
tízezer felvételig. A jótékony 
célú fotózás során fekete-fehér 
portrék készülnek, amelyek-
ből egy nagy montázs születik 
majd, amely ugyancsak a Dé-
métér Házé lesz.

a gyógyulásért
Az alapítvány bemutatkozó szö-
vege szerint „Démétér a görög 
mitológiában a Földanyát jelenti, 
aki a nehéz időkben is táplálja a 
reményt a jobbra és az új élet szü-
letésére. Az őssejt-transzplantáci-
ón átesett kisbetegeink szüleinek 
életmentő ereje van. Állandó je-
lenlétükkel és biztonságot nyújtó 
szeretetükkel óriási mértékben 
járulnak hozzá gyermekük gyó-
gyulásához. Mi hiszünk a szülők 
gyógyító közelségében, ezért lett a 
nevünk Démétér Alapítvány.”

A csontvelő-transzplantáción 
áteső gyerekek ugyan idővel el-
hagyhatják a kórházat, de továbbra 
is gyakori orvosi ellenőrzésre van 
szükségük, ezért praktikus, hogy 
a szüleikkel a Szent László Kórház 
területén lévő Démétér Házba köl-
tözzenek, ahol otthonos körülmé-
nyek között tölthetik a napjaikat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�kiemelt vizsgálatokat tartottak március középétől egy hónapon át az üzletekben és az ünnepi 
vásárokban a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei annak érdekében, hogy nyugodt, 
zavarmentes legyen a családok húsvéti készülődése. a Xviii. kerületi kormányhivatal egész év-

ben ellenőrzi a kerületben működő kereskedelmi egységeket, és segíti az itt élőket fogyasztói jogaik 
érvényesítésében.

�Pestszent-
lőrinc-Pest-
szentimre 

is beszállt április 
24-én abba a jóté-
konysági fotókam-
pányba, amelynek 
az a célja, hogy a 
beteg gyerekeknek 
kezelésük idején 
se kelljen nélkülöz-
niük a szülők gyó-
gyító közelségét.
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Átadták a kutyakiképző iskola kerítését közélet

Baráti vagy inkább családias 
hangulatban adták át a Pest-
szentlőrinci Kutyakiképző Isko-
la kerítését. Pedig a rendkívüli 
kutyaugatás közepette első rá-
nézésre az ebek legszívesebben 
egymásnak estek volna, de ez 
csak a látszat volt, inkább örültek 
egymás közelségének. A prog-
ram részeként az állataikkal ide 
járó gazdák virágokat, cserjéket 
hoztak magukkal, és elültették 
azokat a kiképzőhelyen.

Talán egy kerítés elkészülte 
kívülről nem látszik fontos ese-
ménynek, de belülről – a kutyá-
sok számára – nagyon is az. 

Juhász József a kerítés jelentő-
ségét abban foglalta össze, hogy 
a gyalogos vagy kerékpáros ki-
rándulók és az erre elfutó spor-
tolók gyakran keresztülvágtak a 
kiképzőhelyen, ami mind a ku-
tyákat, mind a gazdáikat megza-

varta. Az iskola vezetője szerint a 
kerítés átadása jó nyitány ahhoz, 
hogy júniusban megünnepeljék 
a kutyaiskola fennállásának 50. 
évfordulóját. 

A kutyájával jelent meg a 
rendezvényen Ughy Attila is, aki 
örömét fejezte ki azért, hogy a 
kerítés megépítésével norma-
lizálódott a helyzet. A polgár-
mester szerint ez az első lépés 
abba az irányba, hogy tényleg 
legyen egy olyan hely, ahol sza-
badon lehet mozogni a kutyák-
kal. Ennek köszönhetően az 
utcai konfliktusok is a töredé-
kükre csökkenhetnek.

Ughy Attila megköszönte a 
Pilisi Parkerdő Zrt. segítségét, s 
egyben reményét fejezte ki, hogy 
akár még a XVIII. kerületben is 
lehetnek olyan, másra nem hasz-
nálható területek, ahol a négylá-
bú barátainkkal közösen csinál-

hatunk mindenféle jó mókát a 
szabadidőnkben.

Rittling István a Pilisi Par-
kerdő Zrt. Budapesti Erdésze-
tének vezetőjeként elmondta, 
hogy az ország erdőterületének 
mintegy fél százalékát kezelik, 
és ezeken a helyeken a lakos-
ság mintegy 20 százaléka ke-
resi a kikapcsolódás, felüdülés, 
sportolás lehetőségét. Hangsú-
lyozta, hogy a hozzájuk tartozó 
erdőkben gyalogosan, kerék-
párral, lóval, kutyával érkezve 
10–12 millió látogatást regiszt-
rálnak évente. 

Az erdészetvezető szerint a 
most bekerített kutyaiskola pozitív 
példája lehet a kutyás és nem ku-
tyás erdőlátogatók együttélésének, 
amivel a köztük kialakuló konflik-
tushelyzetek is csökkennek. 

-bodzay-

Jó móka embereknek 
és kutyáknak 
kerítésavató ünnepséget rendezett április 27-én a pestszentlőrinci kutyakiképző iskola, 
amely júniusban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

Több a szépből
Új virágágyásokat alakítanak ki, és minden eddiginél több virágot ültetnek ki a ke-
rületben a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. kertészei.

Színpompás kültéri elemmel gazdagodott március végén a kerület: a Csévéző utca és a Gyömrői út 
kereszteződésénél új virágágyást alakítottak ki a Városgazda Zrt. Közterületi kertészeti osztályának 
munkatársai. Haigl Béla osztályvezető úgy tájékoztatott, hogy a tavasz során a kerület más részein is 
létesítenek újabb ágyásokat, mert a cél az, hogy még több virág legyen a közterületeken. 2018-ban 123 
ezer palántát ültettek ki, ebben az évben 160 ezret terveznek.

Mindez saját erőforrásból oldható meg, hiszen a Városgazdának saját kertészete van, a fóliasátrak 
alatt a szakemberek folyamatosan nevelik a tavaszi és nyári palántákat. 

Haigl Béla azt is elmondta, hogy a jövő évtől a Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat szakmai 
támogatásában is nagyobb részt vállal a városüzemeltető cég. Az önkormányzat a pályázat keretében 
évről évre ingyenesen oszt a kerületi lakosoknak, intézményeknek palántákat, amiket a jövőben már 
a kertészet nevel fel.

k. gy.

Csoportokban érkeztek a gyerekek a könyvtárba. Az egyikkel együtt utaztam a villamoson, és volt időm 
elgondolkodni azon, hogy bizony, nincsenek könnyű helyzetben az óvó nénik, amikor útra kelnek a kicsik-
kel, mert mindenre figyelniük kell – lámpára, autóra, villamosra –, különösen az élénkebb, mozgékonyabb 
óvodásokra, akik sokszor a szívbajt hozzák rájuk. Az Eszterlánc óvoda óvónője nem titkolta, hogy minden 
csoportban akad valaki, aki figyelmen kívül hagyja átkeléskor a piros lámpát, és rohanna át az úttesten.

– Az egyik fiúcskát tegnap is alig lehetett visszatartani a járdán, amiről lelépett, de szerencsére nem 
jött autó… Egyszerűen nincs veszélyérzetük ilyen pici korukban! A legnagyobb baj az, hogy a szülők 
még a legrövidebb távokra is autóval viszik őket, ezért nem ismerik, nem tanulják meg az alapvető 
közlekedési szabályokat. Annyira autóhoz vannak kötve, hogy a mostani utazáskor már az első meg-
álló után türelmetlenül kérdezték, mikor szállunk le...

A rendészeti nap szervezői az elméleti ismeretek megszerzésére helyezték a hangsúlyt, ezért cso-
portonként tartották a foglalkozásokat. Az egyik helyiségben a Stop! Közlekedj okosan! című sorozat 
filmjeit vetítették. A főhős, Nudli történetén keresztül láthatták a kicsik például azt, hogyan és mikor 
lehet a zebrán átmenni. Egy kedves figurával, játékosan bemutatva, könnyebb elsajátítani a biztonsá-
gos közlekedés alapjait, mint tiltásokkal – ezt vallják a szakemberek. A másik helyiségben polgárőrök 
beszéltek a munkájukról, a harmadikban a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat két munkatársa, Kónya 
József és Szondi Dániel a környezettudatosságról tartott előadást.

A Vöröskereszt XVIII. kerületi munkatársai színezőket hoztak magukkal, amelyek kifestése köz-
ben szintén a környezettudatosság, valamint a felelős kisállattartás állt a középpontban.

A rendészeti nap motorja, Keviczky Csilla rendőr hadnagy sikeresnek mondta a rendezvényt. Száz-
húszan vehettek részt rajta, de jóval többen jelentkeztek. 

– Annyi meghívásunk van, hogy nem győzünk eleget tenni ezeknek – mondta. – Eddig iskolások-
nak rendeztünk ilyen napot, most először óvodásoknak, de jó volt nézni, milyen lelkesen vettek részt 
a foglalkozáson a gyerekek, akik remélem, sokat tanultak a biztonságos közlekedésről…

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
temesi lászló

akikre büszkék lehetünk
Magyar géniuszok címmel tudománytörténeti kiállítás nyílt április 24-én a pestszen-
timrei közösségi házban, amely méltó módon emlékezik meg nagyjainkról. azokról, 
akik sokat tettek a haza felemelkedéséért, és akik egyben a világ tudományos életét 
is alakították.

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az em-
beriség fejlődéséhez, függetlenül attól, hogy a térképen 
mekkora terület jelöli helyét a világban.” Ezt Nobel-díjas 
tudósunk, Szent-Györgyi Albert vallotta, és milyen igaza 
volt. Ma is érvényes, hogy merjünk nagyok lenni, mert 
ez viszi előre az országot. 

Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, 
a főszervező Fejér Szövetség társelnöke ezekkel a sza-
vakkal nyitotta meg az igen érdekes és hasznos kiállítást, 
hozzátéve, hogy a géniuszaink világra szóló eredményeit 
bemutató tárlat dr. Pálfi György áldozatos kutatómunká-
jának köszönhető:

– Pálfi György már nyugalmazott egyetemi tanárként 
bővítette az ismereteit a magyar származású tudósok ta-
lálmányait és eredményeit tekintve és alkotta meg lépés-
ről lépésre a kiállítását – mondta. – Minthogy a hivatás-
tudata hajtotta, nemcsak létrehozta ezt a jelentős és igen 
átfogó tárlatot, de számtalan általános, közép- és felső-
fokú iskolában, múzeumban és művelődési központban, belföldön és külföldön egyaránt szervezte a 
kiállításokat és tartott a magyar géniuszok tiszteletére több tucat emlékezetes és lebilincselő előadást.

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány által gondozott tudománytörténeti vándorki-
állítás megnyitóján az alapítvány képviseletében Szigeti Gábor méltatta az egyetemi tanár munkássá-
gát és a magyar tudomány, illetve tudósok iránti elkötelezettségét, majd Tóth Kálmán önkormányzati 
képviselő köszöntötte a megjelenteket:

– A szervezők határozott célja, hogy minél több alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény ta-
nulói kerüljenek közelebb a magyar tudósok és feltalálók életéhez, munkásságához. S ez a mi célunk 
is itt, a kerületben, az, hogy minél többen jöjjenek el ide, hogy büszkék lehessenek arra a 330 magyar 
lángelmére, akiket Pálfi Gyögy másfél évtizedes kutatómunkája alapján megismerhetnek a nyolcvan 
tabló segítségével.

Valóban, nem szabad kihagynia ezt a május 12-ig látható kiállítást sem diáknak, sem szülőnek! A 
megnyitón Horváth Péter tárogatón, Gincsai Beáta zongorán játszott.

(temesi) 

BalesetmeGelőzési 
naP óVodásoknak  
Óvodásokkal és rendőrökkel népesült be a lőrinci nagykönyvtár április 26-án, amikor 
kerületi rendészeti napot tartottak a kisgyerekek számára. a fő téma a biztonságos köz-
lekedés volt, aminek az elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni, hiszen a baleset 
megelőzésének „tudása” életeket menthet.
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Akik nem tüzelésre, hanem ültetésre szánják a fátközélet

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
több forrásból is megújul a köz-
területek faállománya, amelyet 
legnagyobb mértékben a ke-
rületi önkormányzat és cége, a 
Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. gyarapít évről évre, de 
a főutakon – az utak kezelője-
ként – a Fővárosi Önkormányzat 
is ültet fákat. Ezen túlmenően 
az Ültess egy fát kerületünknek 
pályázat keretében a lakosok és 
az intézmények is igényelhetnek 
fákat az ingatlanjuk elé. 

Nemrégiben egy újabb forrás-
sal gazdagodott a kerület: április 
24-én a Főtáv Zrt. adományozott 
14 facsemetét. Három törökmo-
gyorófát a Brenner János-pihe-
nőparkban, egyet a Kossuth Lajos 
téren ültettek el, az 1848–49-es 
emlékmű melletti területen, tíz 
hársfát pedig a Búvár Kund téren. 

A fatelepítés és a Főtáv Zrt. 
által adományozott fák jelentő-

ségéről Ughy Attila elmondta, 
hogy ebből is látszik: a Fővárosi 
Önkormányzat és közüzemi cé-
gei, valamint a XVIII. kerületi 
önkormányzat együttműködése 
nem csupán a nagy közműhá-
lózatok megújításában nyilvánul 
meg, hanem a társadalmi fele-
lősségvállalással együtt járó ak-
ciókban is. 

– Szimbolikusnak is tarthat-
juk, hogy a Kossuth Lajos téren 
ültetjük el ezt a fát, arra a helyre, 
ahol a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz pályázatának segítsé-
gével újulhatott meg az elmúlt 
években a kerület legjelentő-
sebb közparkja – hangsúlyozta 
a polgármester, hozzátéve: a Fő-
távtól kapott fákon túlmenően 
az elmúlt évek gyakorlatához 
hasonlóan idén is több száz fa 
elültetését tervezi Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén az önkor-
mányzat.

A Főtáv Zrt. hőtermelés-üze-
meltetési igazgatója, Molnár Ru-
dolf tájékoztatása szerint a cég 
nem először adományoz fát a 
kerületeknek, társadalmi felelős-
ségvállalása keretében mintegy öt 
éve vesz részt hasonló akciókban.

A Főtáv a Föld napján szokott 
facsemetéket ajándékozni, min-
dig más kerületnek. A XVIII. ke-
rületi helyszínnel már több mint 
ötszáz facsemetét adományoztak 
kerületi önkormányzatoknak. 

– Fontos számunkra a kör-
nyezettudatosság, amelyet a saját 
technológiáinkkal, fejlesztése-
inkkel is igyekszünk megvaló-
sítani. Ennek egyik jele például 
az, hogy átvezetjük a távvezeté-
künket az Erzsébet hídon, hogy 
a Belváros is ellátható legyen a 
korszerű és környezetkímélő 
távfűtéssel – mondta az igazgató. 

-bodzay-

lesz majd árnya az adománynak 

bikesafe – ne legyünk 
resTek!
„szolgálunk és védünk” – ez a rendőrség közismert szlogenje. a szolgálat és a vé-
delem évek óta már a kerékpárokra is érvényes. Február derekától november első 
napjaiig havonta nyitott kapukkal várják a kerületi rendőrkapitányságon – vala-
mint a kiemelt helyi rendezvényeken – mindazokat, akik élni kívánnak az ingyenes  
bikesafe védelmi program lehetőségével. április 25-én délelőtt is odatekerhettek a 
regisztrálni óhajtók a kapitánysághoz.

A BikeSafe regisztrációs rendszerről Fábián Mónika rendőr főtörzsőrmester tájékoztatott:
–  Kisütött a nap, előkerülnek a garázsból, sufniból a kerékpárok. Az önfeledt kerekezés mellett 

azonban nem árt ügyelni szeretett biciklink védelmére is. Egyszerű, nem nagyon időigényes feladat a 
kerékpárt egy elektromos rendszerben regisztráltatni. Így a bringa minden adata elérhetővé válik nem 
csupán a rendőrség, de a kerékpárral kereskedők számára is. A személyes részvétel elengedhetetlen, 
hiszen egy felkészült rendőrnél ki tudná szakszerűbben regisztrálni a biciklit?  

A BikeSafe-regisztráció során a rendszerbe kerül a kerékpár típusa, színe, vázszáma, a tulajdonos 
adatai, sőt fotót is készítenek róla. Ennek köszönhetően sikeresebbé válhat a lopott bringák felderíté-
se, majd jogos tulajdonosához való visszajuttatása.

A főtörzsőrmester kiemelte, hogy azért legyünk körültekintők, amikor a kerékpárunkat magára 
hagyjuk, mert a hanyagságot nem pótolja a regisztráció. 

– Vastag, nehezen elvágható lánccal lakatoljuk le. A lakat típusa sem mindegy, az acél U-lakatot 
ajánlom – mondta. 

Elmúltak tehát azok az idők, amikor a drótszamarunkat az Áfész-bolt falának támasztva onnan 
kijövet még a helyén találtuk. Más idők járnak, a bringalopás jövedelmező üzletté vált, tehát minden a 
regisztráció mellett szól. Az időpontokról, a helyszínekről folyamatosan tájékoztatjuk az olvasóinkat. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

-gönczöl-

kampányolt a dk
az európai parlamenti választásokat megelőző kampány-
rendezvények időszakát éljük. ennek részeként a demok-
ratikus koalíció képviselőjelöltjei, dobrev klára a párt 
ep-listájának vezetője, a második helyen álló Molnár Csa-
ba és a harmadik helyen jelölt rónai sándor mutatkozott 
be a kondor béla közösségi házban április 24-én. 

A vendégeket a színházterem székein a Demokratikus Koalíció (DK) 
kampánykiadványai fogadták, amelyekről a rendezvény vezérfonalá-
nak írásos üzenete köszönt vissza: Európa, maradunk!

A szimpatizánsok vigyázzállásban hallgatták az Örömódát, majd 
Rónai Sándor osztotta meg a gondolatait a hallgatósággal. Többek kö-
zött azt is megtudhattuk tőle, hogy ő politikusként az itthon maradó 
fiatalok érdekeinek védelmét tűzte a zászlajára.

A kampánykiadvány sorai között nem találtuk a leggyakrabban kimondott, célként megjelölt Európai 
Egyesült Államok kifejezést. Ám Molnár Csaba emlékeztetőként egy olyan egyesült Európa rendszeréről 
beszélt, amely védőernyőként óvná meg az országunkat, az itt élő nyugdíjasokat, munkásokat, fiatalokat. 

A kampányrendezvény szerves részét képezte a jelenlegi helyzet elemzése. Dobrev Klára, a DK EP-lis-
tájának vezetője is a hazai társadalmi helyzetről mondott hosszabban véleményt, közben rákérdezve, 
mennyi ideje van még, mondván, este tízig folytathatná az elemzést, de ehhez nem kapott bátorítást. 

Mielőtt felcsendült a rendezvényt záró Himnusz, a DK szimpatizánsainak szavazatát kérte támogatá-
sul uniós terveik megvalósításához, amelynek elmondása szerint egyik alapfeltétele az Európai Egyesült 
Államok megteremtése. 

-gönczöl-

Verses desszert a kondorban
nyolcadik alkalommal hirdette meg általános és középiskolás diákoknak a kondor béla 
közösségi ház a szívdesszert elnevezésű vers- és prózamondó versenyt április közepén. 
az indulók szabadon választhattak a népköltészetből, illetve a kortárs magyar irodalom 
vidám műveiből, de a sajátjaikat is előadhatták. 

A verseny célja egy vidám délután, amikor nem a komoly, drámai hangvételé a főszerep, hanem a 
korosztályhoz illő könnyed, humoros, szórakoztató, ugyanakkor értékközvetítő alkotásoké. A verses 
versengést a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók keretében, a Magyar Költészet Napja tisztele-
tére, nyolcadik alkalommal hirdették meg a kerületi diákoknak, akik közül 32-en neveztek be. Őket, 
a felkészítő tanárokat és a szülőket Varga Ferenc, a közösségi ház vezetője köszöntötte, majd Galgóczy 
Zoltán alpolgármester arra biztatta a fiatalokat, hogy felnőttként is szeressék a verseket, mert azok 
építik a lelküket, és intelemül szolgálhatnak későbbi életükhöz.

A versenynek korábban a Városháza-díszterem adott helyet, amely meghitt és hangulatos hely-
színnek bizonyult, de ezt kinőtték, ezért az idén már a nagyobb befogadóképességű Kondor Béla 
Közösségi Házba költöztek a verselők erre a délutánra. A döntés jónak bizonyult, mert itt is meghitt és 
vidám volt a hangulat a remek előadásoknak és persze a remek verseknek – például Csukás Istvántól, 
Romhányi Józseftől, Weöres Sándortól, Lackfi Jánostól és Varró Dánieltől – köszönhetően. Varró nem 
először zsűrizett itt, és annyira jól érzi magát a kerületi diákok közt, hogy minden évben előre beter-
vezi a Szívdesszert rendezvényt, amely nem mellesleg az ő egyik verseskötetéről kapta a nevét… Az 
iskolások egyik kedvenc költőjén kívül zsűritag volt Tósoki Anikó előadóművész és Szőkéné Czinczky 
Eszter drámapedagógus is.

Két korosztály versengett: az alsósok 21-en, a felsősök 11-en neveztek be. Íme, a helyezettek, alsósok: 1. 
Andi Zorka 2. Lakatos Liliána 3. Goger Ákos és Szvétek András, különdíjat Gubán Ajtony kapott, illetve a 
Kondor különdíjában Lakatos András részesült.

A felsősök helyezettjei: 1. Molnár Domonkos 2. Tóth-Heyn Kata 3. Csorvási Júlia és Tóth András Levente. 
Különdíjas: Magyar Dóra Brigitta.

(temesi)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

noha a kerület faállománya évente több mint ezer új fával gazdagodik különféle helyi és 
fővárosi önkormányzati forrásokból, április 24-én egy közszolgáltató cég, a Főtáv zrt. jó-
voltából bővült a paletta. a társaság által adományozott 14 facsemete egyikét a kossuth 
lajos téren ültették el.
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Újdonság volt az oldtimer autók és motorok kiállítása kultÚra

mindenki a maga módJán maJálisozott
A Bókay-kert egy nagy vidámparkká alakult május elsejére
Folytatás az 1. oldalról
A Bókay-kertben már a 
gépmajálissal egyidőben meg-
kezdődött a program, a ha-
gyományos májusfaállítással 
induló eseményen a nyitányt 
néptánc színesítette, amikor 
a Fesztiválszínpadon a régi 
korok szokásainak feleleve-
nítésében a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola táncosai se-
gítettek. Ezúttal is bevonták 
a közönséget az előadásukba, 
amivel a májusfa környékén 
közös tánc jött létre, növelve a 
benne részt vevők és a közön-
ség hangulatát. 

A majálison a gyermekszín-
házi előadástól kezdve a külön-
féle sport- és táncbemutatókon 
át koncertek sorozatával szóra-
koztatták a közönséget. Megnéz-
hették az érdeklődők a Grimask 
Színház előadását, bemutatták a 
tudásukat a Városgazda Után-
pótlás Akadémia növendékei, 
s a Fesztiválszínpadon fellépett 
a Groovehouse együttes és Tol-
vai Reni. Az esti program két 
sztárfellépője közül az egyik a 
hosszabb kihagyás után a hazai 
zenei élet nagy visszatérőjeként 
számon tartott Exotic volt, míg 
a másik – egyben a majálist záró 

fellépő – a manapság ugyancsak 
ritkán látható és hallható KFT 
zenekar.

A szokásos lehetőségeken 
túl természetesen vidámpark is 
szórakoztatta a gyerekeket és a 
felnőtteket. Volt elég lufi, vat-
tacukor, ugrálóvár, elektromos 
autó és dodzsem, körhinta, és 
aki nyeregbe kívánt pattani, an-
nak pónilovaglás. 

foci és tenisz
A kézműves termékek és a ki-
települő vendéglátóhelyek idén 
is vonzónak bizonyultak. Aki 

megéhezett vagy megszomja-
zott, bőven találhatott kedvére 
való ételeket és italokat, hiszen 
a majális nem lehet igazi például 
sör és virsli nélkül. De lehetett 
kapni focimezt, bizsut, sajtot, 
mézet, epret és perecet, illetve 
más vásári portékák között is vá-
logathattak a látogatók. 

Mindenki a maga módján 
majálisozott, hiszen voltak olya-
nok, akik ezen a napon is spor-
tolással töltötték az idejüket a 
kertben. Például azok a tenisze-
zők sem hagyták ki a szokásos 
edzésüket vagy meccsüket, akik 
hétköznap is itt szoktak játszani. 

veteránok 
és széPek
Érdekes látványosság és az idei 
majális újdonsága volt az old-
timer autók és motorok kiállítá-
sa. Az egykori Skodák, Ladák, 
Moszkvics és Mercedesek mellett 
igazi kuriózumokkal is találkoz-
hattunk. A legrégebbi példány 
egy 1929-ben gyártott, teljesen 
üzemképes állapotban levő Ford 
A-modell volt, amely közvetlenül 
a híres T-modellt követte a gyár-
tósoron. Tulajdonosa, Kiss Pál 
Dániából hozta az eredetileg te-
xasi 3300 köbcentis, 24 lóerős au-

tót. Ugyanennek a tulajdonosnak 
megcsodálhattuk a Princess nevű 
limuzinját is, amelyből már csak 
mintegy 200 fut a világon. 

A régi autókat és motorokat 
közelről is megtekinthették az 
érdeklődők, s arra a példányra, 
amelyik különösen megtetszett, 
szavazni is lehetett, hiszen szép-
ségversenyt is tartottak a jármű-
veknek. A mintegy 500 szavazat 
alapján az autókategóriában egy 
1967-es évjáratú Mercedes-Benz 
W 111 200 SE cabriolet-t, míg a 
motorok közül a Romet Ponyt 
találta a legszebbnek a Bó-
kay-kert közönsége.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

országos biológiaverseny 
a bókayban
A biológia iránt érdeklődő diákok versengtek április 26-án a XXI. Bókay Árpád Országos Biológia-
versenyen, amelyen idén nem állhatott a dobogóra kerületi tanuló. A rendezvény célja a természetet 
szerető és értő gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése és a tehetséggondozás. 

A versenyre háromszázan neveztek országszerte, a döntőbe pedig két korcsoportban – 5–6. és 
7–8. osztályosok – összesen negyvenketten jutottak be, köztük három kerületi diák is. A rendező 
Bókay Árpád Általános Iskola tanulói nem indulhattak, hiszen biológiatanáruk, Krakkerné Berki 
Hajnalka találta ki több mint két évtizeddel ezelőtt ezt a rangossá vált rendezvényt, és a kérdéseket 
is ő állította össze.

A biológiának az ország minden részéből összegyűlt szerelmeseit az iskola udvarán Galgóczy Zol-
tán alpolgármester köszöntötte:

– A verseny névadója, Bókay Árpád fontosnak tartotta a természetvédelmet, ami ebben a szá-
zadban talán még fontosabbá vált, mint korábban – mondta. – Örülök, hogy ti is így gondoljátok, 
és szeretitek a biológiát. Aki itt van, a helyezéstől függetlenül már nyertes. Azt kívánom, hogy pró-
báljátok magatokból kihozni a legjobbat e rangos és egyre népszerűbb versenyen, amelyre jövőre is 
visszavárunk benneteket.  

A résztvevők ezután megkoszorúzták a Bókay-emléktáblát, majd beültek az iskolapadba. Előbb 
írásbeli, majd szóbeli feladatokat kellett megoldaniuk. Többek között különféle élőlények életmódját 
kellett bemutatniuk, illetve a globális felmelegedés következményeiről kellett beszélniük. A versenyre 
való benevezés feltétele volt, hogy az 5–6. osztályosok a gyermekmesék állathősei, a 7–8. osztályosok 
pedig „az expedíció a természetben” témakörben pályamunkát készítsenek, amelyet szóban és kiál-
lításon is bemutatnak. A kerületi önkormányzat által is támogatott országos rendezvény helyezettjei 
értékes jutalomban részesültek.

I. helyezett az 5–6. osztályosoknál:  Ördög Lili (Szeged), a 7–8. osztályosoknál: Novák Sára (Gö-
döllő). A kerületi diákok közül Fata Bíbor (Ady Iskola) 7., Szabó Barna (Kandó) 11. helyezést ért el.

(temesi)

Csak a test öregszik,  
a tehetség soha
ha tehették volna, talán estig szavalnak és dalolnak április 17-én a kondor béla közösségi 
ház előadótermében összegyűlt nyugdíjasok, ahol nyolcadik alkalommal rendezték meg a 
nyugdíjas költészet-napi versjáték Fesztivált.

Sokan talán nem is gondolnák, milyen tévhitben élnek az idősekkel szemben. Azt hinnénk, nincsen már 
meg bennük az a bizonyos tűz, nem tudnak már olyan jól szórakozni, mint ifjúként. Mekkorát téved, aki 
ezt állítja! Fiatalokat megszégyenítő életkedvvel, humorérzékkel és nem mellesleg tehetséggel adták elő 
a nyugdíjasok egykori és kortárs magyar költők műveit a Kondorban. A versek elszavalása mellett volt, 
aki énekelt, volt, aki mesét mondott, sőt volt színházba illő, drámai megközelítésű versjáték-produkció is. 

A Magyar Költészet Napja programsorozatot lezáró rendezvényt Varga Ferenc, a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház igazgatója nyitotta meg, köszönetet mondva Galgóczy Zoltán alpolgármesternek, aki maga 
is köszöntötte az alkalomra összegyűlt hallgatóságot. A 2012-ben útjára indított, szépkorúak számára 
rendezett fesztivál ötletgazdája Tósoki Anikó versmondó-előadóművész, mentálhigiénikus, aki évről évre 
szívvel-lélekkel szervezi ezt a sorozatot. 

– Mindig szoktam verset mondani, ez most sem lesz másképp. Ki nem hagynám – mosolyodott el Anikó, 
majd egy kis gondolkodás után (mármint, hogy melyik verset válassza, hiszen annyit ismer fejből) szavalni kezd-
te József Attila Gyermekké tettél című költeményét, a levegő pedig megfagyott a teremben az ámulattól. 

Aztán következtek a „versenyzők”. Idézőjelben, mert nem verseny volt, nem hirdettek első vagy utolsó 
helyezést, a cél a részvétel volt. Elsőként a Szellőrózsa Népdalkör produkcióját hallottuk, amelyet az egyé-
ni előadások követtek, összesen tizenhét. Ady-, Petőfi-, Babits-verseket szavaltak, de volt, aki Sinka- és 
Lackfi-költeményeket hozott, s akadtak saját szerzemények is. Volt, akin nevettek, volt, akin elpityered-
tek, az előadott mű tartalmától függően. A hazafiság, a szeretet, a fiatalság – csak néhány címszó, amelyek 
a verscsokrot jellemezték. 

A fesztivált (és a költészetnapi sorozatot) családias hangulatú falatozás – tea és díszesen elkészített szend-
vicsek – zárta le. A program hangulatát látva bizonyára akad, aki már most elkezd gondolkodni azon, hogy 
jövőre mit ad majd elő.

gáll anna
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Mindenkit vár a Bókay-kerti napközis táborszaBadidő

Lapunk, a korábbi években meg-
szokott módon, ezúttal is átfogó 
körképet készített arról, hogy hol 
milyen táborok várják a vaká-
ciózókat. Az itt közreadott lista a 
későbbiekben még bővülhet, így 
érdemes lesz rendszeresen felke-
resni a kerület hivatalos honlapját 
(www.bp18.hu), ahol naprakész 
információkkal szolgálnak a nyári 
táborokról.

kondor béla 
közösségi Ház
nyári kreatív állatsarok 
foglalkozások
Időpont: június 24–28. (10 és 13 
óra között). Találkozás és ismerke-
dés különleges, egzotikus kisked-
vencekkel. Kreatív alkotósarok, 
kézműves foglalkozás. Vezeti: Ma-
ros Mónika zoopedagógus. Rész-
vételi díj: 3000 Ft

A tábor, amelyre 5 éves kortól le-
het jelentkezni június 20-ig, mini-
mum 5, maximum 15 fő részvéte-
lével indul el. A részletekről Maros 
Mónikánál (maros.monika84@
gmail.com) vagy a Kondor Béla 
Közösségi Ház elérhetőségein le-
het érdeklődni. 

ékszerkészítő 
és tűzzománctábor
Időpont: július 1–5. (10 és 13 óra kö-
zött. Várjuk mindazon alkotó kedvű 
gyermekek és fiatalok jelentkezését, 
akik szeretnének megismerkedni 
ezeknek a varázslatos művészeti 
ágaknak a fortélyaival. 
Vezeti: Török Ibolya szobrászművész
Részvételi díj: 3000 Ft + anyagköltség
A táborra 10 éves kortól lehet je-
lentkezni, a foglalkozások mini-
mum 5 fővel indulnak el. Jelentke-
zési határidő: június 28.

egy csepp a természetért – 
környezetvédelmi tábor
Időpont: július 8–12. (10 és 13 óra 
között). Játékos foglalkozások kere-
tében mutatjuk meg a gyerekeknek, 
hogy mit tehetnek a mindennapja-
ikban a környezetünk megóvásáért. 
Vezeti: Simon Szilvia környezeti 
nevelő. Részvételi díj: 3000 Ft
Jelentkezési határidő: június 4. Is-
koláskorú gyermekeket várunk a 
táborba, amely minimum 5, ma-
ximum 15 fő részvételével indul. 
A részletekről Simon Szilviánál 
(simonszilvia108@gmail.com) és a 
Kondor Béla Közösségi Ház elérhe-
tőségein lehet érdeklődni.

fotós tábor
Időpont: július 29–31. (9 és 12 óra 
között). Láss, alkoss, játsszunk 
együtt a vakációban a fényképezés 
varázslatos csodájával! Megtanítja 

akár a telefon, akár a fényképezőgép 
trükkjeit. Kedvenc kérdésünk a ho-
gyan: Hogyan látjuk a környeze-
tünket? Hogyan mutathatjuk be a 
barátainknak, családunknak titkos, 
szeretett helyeinket? Hogyan hasz-
náljuk a fényképezőgépet, a mo-
biltelefont élményeink átadására? 
Miért szép a szép, hogyan tudjuk 
ábrázolni mindezt egy képen belül? 
Mindezekre és sok egyéb érdekes 
kérdésre kaphatják meg a választ 
a táborban részt vevők. Részvételi 
díj: 3000 Ft. A táborra iskoláskortól 
lehet jelentkezni, a foglalkozások 
minimum 5 fővel indulnak el.

szívügyünk a közlekedés – 
kerékpáros tábor
Időpont: augusztus 26–30. (10 és 
13 óra között). A közvetlenül az 
iskolakezdés előtti időszakra terve-
zett egyhetes nyári napközis tábor 

célja a 6–14 éves általános iskolás 
gyerekek közlekedésbiztonság-
ra nevelése. A gyerekek elemeire 
szedve ismerkedhetnek meg a ke-
rékpárral, és a Havanna-lakótele-
pen lévő parkolókban próbákon, 
akadályversenyeken fejleszthetik 
az ügyességüket. Közlekedésren-
dészeti szakemberek segítségével 
KRESZ-ismereti vetélkedők kere-
tében tanulják meg a helyes gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés sza-
bályait. Részvételi díj: 3000 Ft.
A táborba iskoláskortól lehet jelent-
kezni augusztus 23-ig, a foglalkozá-
sok minimum 5 fővel indulnak el.
A táborokba jelentkezni és azokról 
további információt kérni az intéz-
mény elérhetőségein lehet Czinczky-
né Fejes Mónikától vagy György-Ta-
más Évától (1181 Kondor Béla sétány 
8. Telefon: 291-6564 és 297-0366).

rÓzsa mŰVelődési Ház
Kis létszámú táborainkban a családi-
as hangulat mellett személyre szabott 
figyelmet fordítunk a gyerekekre. 
Programjaink a művelődési ház szín-
háztermében, galériájában, illetve 
több külső helyszínen zajlanak.

kalandos-kézműves 
napközis tábor 
Időpont: június 17–21. (egész nap)
A tábor minden napján délelőttön-
ként más-más helyszínre látogatunk 
el a gyerekekkel. Célunk a kerület 
és a dél-pesti régió megismertetése 
„kalandos formában”. Délelőtt felfe-
dezőúton (Bókay-kalandpark, mete-
orológiai állomás, Tomory Lajos Mú-
zeum, Péterhalmi-erdő, Soroksári 
Botanikus Kert, Tűzoltómúzeum), 
délután kézműves foglalkozáson 
vesznek részt a gyerekek, ahol kü-
lönféle technikákkal (gyöngyfűzés, 
terméskép-, termésbábkészítés, 
agyagozás, kavics-, ág- és gipszfigu-
rafestés, dekupázs) ajándéktárgyakat 
készítenek. A tervezett programok, 
helyszínek tájékoztató jellegűek, az 
időjárás függvényében változhatnak.
Részvételi díj: 18 900 Ft.

mese- és élménytábor
Időpont: június 24–28. (egész nap)
Délelőttönként Náfrádi Anikó 
meseterapeuta közreműködésé-
vel keltünk életre egy-egy mesét, 
amelyeket változatos módon fel-
dolgozva alaposan körüljárunk: 

VakáCió könnyedén
Nincs szükség sok szervezésre ahhoz, hogy jól teljen a nyár

az ékszerkészítéstől a Hagyományőrzésig
Idén is sokfajta nyári tábor várja a vakációzó gyermekeket

kerékgyártó györgy 

Manapság gyakran hallani szü-
lőktől, hogy egy nyaralás meg-
szervezése sok fáradsággal jár, a 
kiadásokról nem is beszélve. Ha 
a család utazni akar, bizonyára 
így is van. Maga a szünidő el-
töltése azonban nem ilyen bo-
nyolult, és nem is kell messzire 
menni ahhoz, hogy tartalmasan 
teljen a vakáció. Az önkormány-
zat által támogatott Bókay-kerti 

napközis tábor évtizedek óta se-
gíti a családokat a nyár hatékony 
megszervezésében.

az alaPok 
maradnak
A tábor szerkezete az elmúlt év-
tizedekben kikristályosodott, és 
bár mindig kínál valami újdon-
ságot, érdekességet, a szervezők 
és a táborozók egyaránt ragasz-
kodnak az alapokhoz.

– A cél az, hogy változatosan, 
pergő módon teljen az idő, és 
hogy lehetőleg mindenki talál-
jon olyan programot, amelyik 
megfelel az érdeklődésének – 
mondta Kuba Gábor, a tábor 
vezetője.

A gyerekeket mindig egyhe-
tes turnusra lehet beíratni, de 
akár többször is. A tábori díjért 
a szünidőző diákok napi három-
szori étkezést kapnak, s részt 
vehetnek a helyben szervezett 

sport- és szabadidős progra-
mokon, gyermekelőadásokon, 
vetélkedőkön, kézműves foglal-
kozásokon, valamint buszos és 
hajókirándulásokon. Ez azon-
ban nem minden.

töBBet a 
szakraJokBan
– Évek hosszú sora alatt alakítot-
tuk ki az úgynevezett szakrajok 
rendszerét. Egy megfizethető 

pluszösszegért cserébe a gyere-
kek az érdeklődésüknek meg-
felelő kurzust választhatnak, 
amelyet többnyire meghívott 
szakemberek vezetnek – mesélte 
Kuba Gábor. 

A szervezők igyekeztek úgy 
összeállítani ezek sorát, hogy a 
sport és a kultúra területén egya-
ránt bő kínálatot nyújtsanak.

– A lányok körében külö-
nösen népszerű az akrobatikus 
rock and roll, a zumba- és a ma-
zsorettraj, a fiúk pedig nagyon 
szeretik a labdarúgást – árulta el 
a táborvezető.

A kínálat természetesen en-
nél sokkal bővebb. Indul kéz-
műves szakraj azok számára, 
akik többet szeretnének alko-
tással foglalkozni, mint ameny-
nyire a tábori alapcsomag ke-
retében lehetőség van, a Park 
uszoda közelségének köszön-
hetően lesz kezdő és haladó 
úszáskurzus, továbbá tenisz- és 
túraraj is. Néhány évvel ezelőtt 
próbaképpen indult, és azonnal 
rendkívül népszerű lett a „koc-
ka” szakraj, amelyben a legó a 
főszereplő. Természetesen idén 
is lesz ilyen.

egy kevésért sokkal több

a napközis tábor június 24. és augusztus 23. között hétfőtől 
péntekig tartó ötnapos turnusokkal várja a jelentkezőket. az 
úszás- és a túraszakraj mindössze 3000 ft/5 nap, a labda-
rúgás, a tenisz és az akrobatikus rock and roll 3500 ft/5 nap 
pluszköltséget jelent a tábori alapdíjhoz képest.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�lassanként elérkezik a nyári szünidő, amely nemcsak a nyaralás, hanem a különféle táborozá-
sok időszaka is. a kerületi önkormányzat és a helyi intézmények jóvoltából idén az előző évek-
hez képest is több tábor várja azokat a kerületi gyerekeket, fiatalokat, akik szeretnék aktívan töl-

teni a nyarat. a táborok közül jó néhány már a korábbi években is nagy népszerűségnek örvendett, 
de lesznek olyanok is, amelyekre most először lehet jelentkezni.

�aki nem talál az érdeklődésének megfelelő programot, szakrajt a Bókay-kerti nyári napközis 
táborban, annak talán nincs is igazán érdeklődési köre. a kerület sok évtizedes múltra visszate-
kintő tábora június 24. és augusztus 23. között várja az általános iskolásokat.
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Bodzay zoltán 

Ezen a nyáron is sokszínű és 
élményekben gazdag prog-
ramokat nyújtanak a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia 

táborai, amelyekben június 
17-től augusztus legvégéig 
nyolc különböző szakosztály 
és a sportágválasztó várja a 
gyerekeket egyhetes turnu-
sokkal. 

sPort és kaland
A Városgazda Utánpótlás Aka-
démia sportszervezési osztály-
vezető-helyettese, Varga Noé-
mi elmondta, hogy az úszás-, 
a labdarúgás-, a küzdősport-, 

a vízilabda-, a street dance, a 
kosárlabda-, a jégkorong- és a 
sakkszakosztály tábora mellett 
ezúttal is tartanak sportágvá-
lasztó tábort, amelyben az aka-
démia által kínált valamennyi 

sportággal megismerkedhet-
nek a gyerekek. Az egyhetes 
turnus végére kiderülhet, hogy 
melyikben a legügyesebbek, s 
elképzelhető, hogy később ab-
ban a sportágban érnek el ered-
ményeket.

A táborokban a gyerekek 
nem töltik az egész napot az 
adott sportág elsajátításával és 
edzéssel, hanem a tervek szerint 
idén is kalandpark, strandolás, 
kreatív játékok és vetélkedők szí-
nesítik a programot. 

megfizethető ár
Azon túlmenően, hogy a gye-
rekeknek tartalmas időtöltést 
kínálnak a sporttáborok, az 
áruk is megfizethető. Ráadá-
sul nem emelkedett a tavalyi 
ár: egy hétre 22 ezer forint. A 
Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia szerződött sportolóinak, 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-nél, az önkor-
mányzatnál és a polgármesteri 
hivatalban dolgozók gyerme-
keinek 17 600 forintos áron 
biztosítják az egyhetes turnust. 
Ettől csak a jégkorongtábor 
részvételi díja tér el: teljes áron 
30 ezer, kedvezménnyel 24 ezer 
forint.

Létezik a 10 százalékos 
testvérkedvezmény is, ami azt 
jelenti, hogy egy gyermek tel-
jes áron táborozhat, de a test-
vérének vagy testvéreinek 10 
százalékos kedvezmény jár. 
Ezenkívül a 10 százalékos tur-
nuskedvezmény is érvényben 
van: az első turnus alapáras, 
a további turnusokra viszont 
csökkentés jár. 

maradandó 
élmény
A korábbi évek tapasztalata-
inak alapján, aki egyszer ki-
próbálta valamelyik tábort, 
rendszerint visszatér a követ-
kező szezonban is, de gyak-
ran előfordul, hogy akár még 
ugyanabban az idényben. A 
szervezők örülnek, hogy év-
ről évre egyre több gyereknek 
tudnak maradandó élményeket 
szerezni.

A táborokra jelentkezni el-
sősorban a Városgazda Után-
pótlás Akadémia honlapján 
lehet (www.akademia18.hu), 
de a Városgazda Zrt. ügyfél-
szolgálatán (1181 Baross utca 
7.) és az uszodák pénztárában 
beszerezhető jelentkezési lapon 
is lehet.

Kilencféle sporttábor közül választhatnak a gyerekek és a szülők szaBadidő

legyen élmény úJra a nyár!
A legtöbben visszatérnek, akik már kipróbálták

a sporttáborok kezdő időpontjai és helyszínei

Jégkorong: június 24. (gepárd-pálya, a gyülekezőhely a 
Bókay-kert) 

Kosárlabda: június 17. (vajk iskola)

küzdősportok (karate, thai boksz és ökölvívás): június 17. 
(vilmos endre sportcentrum)

labdarúgás: június 17., 24., július 1., 29., augusztus 5., 12. 
(vilmos endre sportcentrum)

sakk: július 8 (vilmos endre sportcentrum) 

sportágválasztó: július 15., augusztus 12. (vilmos endre 
sportcentrum)

street dance: július 22., július 29. (csontváry iskola) 

Úszás: június 17-től augusztus 26-ig minden hétfőtől (Bó-
kay-kert) 

vízilabda: július 29., augusztus 5. (vilmos endre sportcent-
rum)

a turnusok megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

(lásd még: www.akademia18.hu.)
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�aki egyszer már részt vett a városgazda utánpótlás akadémia által szervezett nyári sporttábo-
rok valamelyikében, az a tapasztalatok szerint visszatér a következő szezonban is, sőt gyakran 
előfordul, hogy akár még ugyanabban az idényben. 

eljátsszuk, megnézzük a külön-
böző szereplők szemszögeiből, 
a meséhez kapcsolódó próbákat 
tűzünk ki, majd kézműves foglal-
kozások során dolgozunk tovább 
a mese képeivel. A tábor fő mesé-
jén kívül több mese is elhangzik 
majd, hiszen a mesehallgatás ön-
magában lélekfrissítő, szorongás-
csökkentő hatású, összehangolja a 
két agyfélteke működését, ami ál-
tal növeli a tanulási és a koncent-
rációs képességet (tehát csökkenti 
a figyelemhiányos problémákat), 
természetes módon kapcsol össze 
a világmindenséggel és a népme-
sékben fellelhető renddel.
Részvételi díj: 18 900 Ft

Hagyományőrző tábor 
(Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzatának támogatásával).
Időpont: július 29.– augusztus 3. 
Helyszín: Szaknyér, Napsugár Ifjú-
sági Tábor (Őrség). Hetedik alka-
lommal szervezzük meg a nagy 
népszerűségnek örvendő őrségi 
hagyományőrző tábort. Kézműves 
foglalkozásokon természetes alap-
anyagok felhasználásával készí-
tünk ajándéktárgyakat, miközben 
népi motívumokkal, hagyományos 
technikákkal dolgozunk. Szaba-
didős programok keretében olyan 
régi, kevésbé ismert közösségi játé-
kokat játszunk majd, mint amilyen 
a bige és a méta, vagy a máig nép-
szerű számháborút. Kirándulunk 

a Nemzeti Park-túra útvonalain, 
ahol lehetőség lesz a környék nö-
vény- és állatvilágának felfedezésé-
re, és nem maradhat el a tábortűz 
sem. A szabadidős programokat 
Nemes Gyula tanár úr (Brassó 
Utcai Általános Iskola) fogja irá-
nyítani. Vezeti: Vörös Árpád nép-
táncpedagógus, a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola tanára. Részvételi 
díj: 30 000 Ft, amely tartalmazza a 
buszos utazás, a szállás, az étkezés, 
valamint a programok költségeit is.

kalandos mesetábor
Időpont: augusztus 5–9. (egész nap)
A tábort elsősorban 3–4. osztályos 
gyermekeknek ajánljuk. A tábor 
minden napján délelőttönként 
más-más helyszínt látogatunk 
meg. Délután mesékből kiindulva 
alkotunk, játszunk. Vezeti: Náfrádi 
Anikó meseterapeuta. Részvételi 
díj: 18 900 Ft

meseországból az iskolába
Időpont: augusztus 12–16. (egész 
nap). Iskola-előkészítő mese- és 
élménytáborunkat óvodásoknak 
ajánljuk. Ebben a nyári táborban 
a mesék világában töltünk néhány 
napot: sok-sok élőszavas mesélés-
sel, dallal, mondókával, önfeledt 
játékkal és kézműves alkotással. 
Témakörök: önállósodás, bátor-
ságnövelés, felkészülés az iskolába 
való átlépésre. Vezeti: Náfrádi Ani-
kó meseterapeuta 

Részvételi díj: 18 900 Ft. Valameny-
nyi táborunk díja tartalmazza a 
napi háromszori étkezés és a fog-
lalkozások költségét. A foglalko-
zások 8 órától 16 óráig tartanak, 
de 7 és 8 óra, valamint 16 és 17 óra 
között gyermekfelügyeletet biz-
tosítunk. Minden tábor esetében 
van lehetőség a részletfizetésre is. 
Jelentkezni és további információt 
kérni az intézmény elérhetőségein 
lehet (1181 Városház utca 1–3. Tele-
fon: 290-9498, 291-2896, rozsamh@
gmail.com, kalterika.rozsamh@
gmail.com).

pesTszenTimrei 
közösségi Ház
néptánctábor
Időpont: június 17–21. (8–16 óra 
között). Vezeti: Kováts Judit nép-
táncpedagógus. A tábor program-
ja: néptáncoktatás, bábfoglalkozás, 
kézműves foglalkozás, agyagozás, 
élő zenés táncház, kirándulás. Cél-
korosztály: 6–10 éves korig. Részvé-
teli díj: 20 000 Ft + az étkezés (15 000 
Ft). A részvételhez előzetes szintfel-
mérés szükséges, és a maximális 
létszám 20 fő. Befizetési határidő: 
május 30.

képzőművész tábor 
Időpont: június 24–28. (9 és 13 óra 
között). Változatos helyszíneken 
változatos programokat kínálunk a 
gyerekeknek, akik különféle tech-
nikákkal is megismerkedhetnek. A 

részletes program: június 24. Weker-
lei házak – tollrajz; június 25. Agyag-
házak – engóbos díszítéssel; június 
26. Állatkerti látogatás; június 27. 
Duna-part – por- és olajpasztell; jú-
nius 28. Tatlin-torony építése külön-
böző anyagokból. Vezeti: Szatmári 
Ildikó művésztanár. Részvételi díj: 
10 000 Ft. 

kreatív kézműves tábor
Időpontok: július 1–5. és július 
15–19. (10 és 13 óra között). Deko-
rációk, használati tárgyak, ékszerek 
készítése különböző technikákkal.
Vezeti: Balog Kata. Részvételi díj: 
2200 Ft/nap vagy 10 000 Ft/5 nap
Előzetes jelentkezést kérünk a +36-
20-943-6249-es telefonszámon.

Varrótábor felnőtteknek
Időpont: július 8–12. (9 és 13 óra kö-
zött). A varrótáborban kifejezetten 
hobbivarrónők számára kifejlesztett 
modern tananyagot használunk, az 
önálló varráshoz szükséges tudást 
adjuk át. A kezdőknek hirdetett tá-
borunkban a gép befűzésétől és az 
egyenes varrás elsajátításától kezdve 
eljutunk odáig, hogy a résztvevők 
képesek legyenek elvégezni a hétköz-
napok során szükséges igazításokat 
(cipzárcsere, nadrágfelhajtás).
Tematika: 1. nap: Bevezetés a varrás 
tudományába I., 2. nap: Bevezetés 
a varrás tudományába II., 3. nap: 
Egyenes vonalú klasszikus szoknya 
szabásmintájának elkészítése, 4. nap: 

Szoknya kiszabása, varrás előkészíté-
se, 5. nap: Szoknya összeállítása.
Előzetes jelentkezést kérünk elérhe-
tőségeink egyikén. A helyek száma 
korlátozott, ugyanakkor minimum 6 
fő jelentkezése szükséges. Részvételi 
díj: 25 000 Ft/hét vagy 5000 Ft/nap, 
amely tartalmazza a PIK- varróklub 
tagsági díját is.

Varrótábor iskolásoknak
Időpont: július 22–26. (9 és 13 óra 
között). Intenzív nyári tábor 12 éves 
kortól. Tematika: 1. nap: Bevezetés a 
varrás tudományába I., 2. nap: Be-
vezetés a varrás tudományába II., 3. 
nap: Csónaknyakú póló készítése, 4. 
nap: Gumis derekú szoknya készíté-
se, 5. nap: Táska készítése. Előzetes 
jelentkezést kérünk elérhetőségeink 
valamelyikén. A helyek száma kor-
látozott, ugyanakkor minimum 6 
fő jelentkezése szükséges. Díja: 25 
000 Ft/hét vagy 5000 Ft/nap, amely 
tartalmazza a PIK-varróklub tagsági 
díját is. A varrógépet és a szükséges 
eszközöket biztosítjuk!

piksakk – sakkmatyi tábor
Időpont: augusztus 26–30. (9 és 16 
óra között). Négy–tizenkét éves gye-
rekeket várunk a kiscsoportos, játé-
kos képességfejlesztő sakktáborunk-
ba, amely az egészen kezdő és a már 
aktívan versenyző gyermekek szá-
mára is nagyszerű fejlődési lehetősé-
get és rengeteg élményt nyújt. A napi 
három-négy óra sakkozáson túl lesz 

kincskeresés, kirándulás, logikai ját-
szóház, rókavadászat, vetélkedő, házi 
sakkbajnokság is. Szervező: Sakkm-
atyi Sakkiskola. Oktatók: Zentai Pé-
ter FIDE-mester és Szurmai Zsuzsa 
sakkoktató. Részvételi díj: 32 000 Ft 
(ami tartalmazza az oktatást, az apró 
ajándékokat, a programokat, vala-
mint a napi háromszori étkezést)
Jelentkezés kizárólag ezen a webol-
dalon: http://sakkmatyi.hu/napko-
zis2019. A PIK Ház által meghirde-
tett táborokba előzetes jelentkezést 
kérünk június 10-ig. További infor-
máció az intézmény elérhetőségein 
kérhető (1188 Vasút utca 48. Telefon: 
291-9202, 294-5971) munkaidőben.

Tomory lajos 
mÚzeUm
játékos helytörténeti tábor
Időpont: augusztus 26–30.
Szeretnéd megtudni, mi történik 
a múzeum falai között? Kíváncsi 
vagy, hogyan dolgoznak, és hogy 
mit őriznek meg a muzeológusok az 
utókornak? Gyere el és pillants be a 
helytörténeti gyűjtemény kulisszái 
mögé. A játékos helytörténeti tábo-
runkba 7–14 éves gyerek jelentkezé-
sét várjuk.
Részvételi díj:10 000 Ft
Helyszín: Múzeumsarok (1183 Szent 
Lőrinc sétány 2.)
Jelentkezés és további információ: 
Mayer Adél múzeumpedagógus 
(muzeum@muzeum18ker.hu, +36-
20-531-7008)
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Vonzó programokkal csábítják ide a családokat, a barátokatszaBadidő

haVanna-ünnep sok 
zenéVel és tánCCal
Galgóczy Zoltán: „Jó látni, hogy sokan érzik jól magukat”

teMesi lászló 

Immár 21. alkalommal szóra-
kozhatnak a lakótelepen élők 
mellett a kerület távolabbi pont-
jairól érkezők is ezen a rendez-
vényen, amely egyben Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre tavaszi 

eseményei sorában az egyik leg-
rangosabb. Ilyenkor nemcsak a jó 
hangulat garantált, de a többezres 
látogatói szám is. Persze ehhez az 
is kell, hogy vonzó programokkal 
csábítsák ide a családokat, a bará-
ti társaságokat. Gazdag választék-
ban idén sem lesz hiány…

erősödik a lo-
kál  Patriotizmus
A XXI. Havanna-ünnep fővéd-
nöke Ughy Attila polgármester, 
a védnöke – akivel az esemény 
apropóján beszélgettünk – Gal-
góczy Zoltán alpolgármester.

– Ez az egyik legrégebbi kulturá-
lis-gasztronómiai rendezvénye a 
kerületnek, hiszen több mint két évti-
zedes múltra tekint vissza. Minek kö-
szönhető, hogy ilyen régóta „bírja”, és 
miért fontos ez az önkormányzatnak?
– A Havanna a kerület legnagyobb 
lakótelepe a csaknem húszezer la-

kosával, ami azt jelenti, hogy majd-
nem minden ötödik ember itt él, 
ezért úgy is aposztrofáljuk, hogy 
város a városban. Minden meg-
található itt, ami egy kisvárosban 
elengedhetetlenül szükséges, jó az 
infrastruktúra. Az itt élők megér-
demlik, hogy évről évre szórakoz-
zanak, kikapcsolódjanak két napon 
át, szervezett körülmények között, 
és ők élnek is ezzel a lehetőséggel. 
A rendezvény azért is élhette meg 
a nagykorúságot, mert jól érzik 
itt magukat, kikapcsolódhatnak 
mindazok, akik kimozdulnak az 
otthonukból, és eljönnek a forga-
tagba. A jó és nívós programok 
pedig vonzók számukra. Persze ez 
mind kevés volna, ha nem születne 
meg bennük az igény a közösség 
iránt… Az önkormányzatnak azért 
fontos a Havanna-ünnep, hogy 
erősödjön a lokálpatriotizmus, lát-
juk, tapasztaljuk a rendezvény kö-
zösségépítő erejét.

Profi műsor-
szervezők
– A műsorokat hogyan állítják ösz-
sze?
– Úgy, hogy minden korosztály 
megtalálja az ízlésének valót, a fi-
ataloktól a szépkorúakig. Fontos 
nekünk, hogy lehetőleg minden-
kit megszólítsanak a műsorok, a 
fellépők, és az is szempont, hogy 
a kerületi amatőr és profi művé-
szeknek fellépési lehetőséget ad-
junk, így a nézők találkozhatnak 
például a helyi tánccsoportokkal. 
Ezek évek óta örömmel mutatják 
be mindkét napon a tudásukat, 
azt, hogy mennyit fejlődtek, mi-

lyen új koreográfiát találtak ki. 
Minden évben más-más műsor-
ral lepik meg a helyi együttesek 
az idelátogatókat, így biztos, hogy 
színes, változatos előadásokat lát-
hatunk. Azt is feltétlenül meg kell 
említeni, hogy a programok szer-
vezését egy profi társaságra bíztuk, 
amellyel meg vagyunk elégedve.  

megszólítJák  
az emBerek
– Ön minden évben kilátogat a ren-
dezvényre. Milyen műsorokat néz 
meg a legszívesebben?
– Természetesen a helyi előadó-
két, mert jó nyomon követni a 
fejlődésüket. Miután már a közép-
korosztályhoz tartozom, inkább a 
retró műsorok, koncertek vonza-
nak, hiszen a Kft-n, az R-GO-n 
és az LGT-n nőttem fel, no meg a 
kedvencemen, a Beatlesen. De én 
nemcsak a remek zenéért megyek 
ki erre a programra, hanem a tár-
saságért, az emberekért is, akikkel 
jó találkozni. Ilyenkor sokkal kö-
tetlenebbül lehet megbeszélni a 
dolgokat, mint a hivatalban, és azt 
tapasztalom, hogy az engem meg-
szólító emberek is így gondolják. 
Lépten-nyomon megállítanak, és 
megosztják ügyes-bajos dolgaikat, 
vagy csak érdeklődnek a kerület 
fejlesztéseiről. Szerintem sokan 
azért jönnek a Havanna-ünnep-
re, hogy találkozzanak a barátok-
kal, rokonokkal egy nívós hétvégi 
programon, amelyen öröm látni, 
hogy mindenki jól érzi magát, s a 
finom falatokat fogyasztják, mi-
közben látványban, zenében, tánc-
ban sem szenvednek hiányt. 

arcfestés, pingpong, tűzijáték…

csak néhány a programok közül a táncbemutatókon, koncerte-
ken kívül: arcfestés, pingpongbajnokság, főzőverseny, kutya-
szépségmustra a havanna ebe címért, bábelőadás, lufireptetés, 
aerobik, egészségügyi szűrés – és persze zárásként tűzijáték.

�évek óta megszokott dolog, hogy a havanna-lakótelep május közepén ünnepel. ezúttal a 18–19-
i hétvége lesz a szórakozásé, a családé, a baráti találkozóké és persze a jó zenéé, a táncé és 
a gasztronómiai élvezeteké.  a havanna-ünnepen két napon keresztül garantált a jó hangulat, 

főleg, ha még az időjárás is „besegít”.
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gáll anna 

Az önkormányzat megbízásá-
ból a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. – azon belül is a 
Bókay-kert rendezvénycsoport 
– által szervezett hagyományos 
programsorozat jól ismert hely-
színe reggeltől estig nyitva áll az 
érdeklődők előtt. 
A Fesztiválszínpad programjai
A megnyitó 10 órakor kezdődik, 
s várhatóan fél órán át tart.
10.30–11.30: Bogármuzsika 
Gyerekzenekar

Magyarország egyik legkedvel-
tebb gyermekzenekara remek 
nyitánynak ígérkezik. Elsősor-
ban világzenét játszanak, célkö-
zönségük pedig – ki hinné? – a 
legifjabb korosztály. A zenekar 
létrejöttét a zenés-mondókás 
foglalkozások ihlették, az ötlet 
pedig Pintér Mónika zenepeda-
gógus fejéből pattant ki. A ter-
mészetesen hangszeren kísért 
énekes produkciók örömteli 
perceket tartogatnak a kicsik 
számára.

12.00–13.00: Grimm-Busz 
Színház
A társulat tagjai díszletes, jelme-
zes, zenés előadásokkal várják 
az óvodás- és iskoláskorú gyere-
keket. Céljuk a szórakoztatás, a 
játszva tanítás, a „többet ésszel, 
mint erővel” szellem bemutatá-
sa. Előadásukban kiemelt sze-
repet kap a zene, a komolyabb 
jelenetek után például muzsikát 
iktatnak a műsorba, hogy a ki-
csik kifújhassák magukat, feldol-
gozhassák a látottakat. 

13.00–13.30: Városgazda Után-
pótlás Akadémia
A kerületi sportegyesület igazi 
szabadidős foglalkozást kínál 
minden érdeklődőnek.
13.30–14.30: Hajnal Máté bűvész
A gyermekműsor mottója: Kis 
nézők, nagy meglepetés. Persze 
mi mást várjon az ember fia vagy 
lánya egy varázslótól, ha nem egy 
megdöbbentő előadást? A bűvész 
produkciója felejthetetlen élményt 
ígér a kicsiknek, mi több, a na-
gyoknak is. A varázslat garantált!
14.30–14.45: PL Team Dance Studio
A XVIII. kerületi tánccsapat fő 
profilja a modern tánc mellett a 
jazz, a hiphop és a street dance.
15.00–16.00: Óperenciás Báb-
színház – Felhő Fáni meséi

Felhő Fáni, a bájos égi teremt-
mény zenés történetekben me-
séli el Tarkarétfalva három leg-
csintalanabb gézengúza, Mackó 
Lackó, Cini Cili és Tapsi Bandi 
kalandjait. Hallhatunk az ér-
demtelenül szerzett kitüntetés-
ről, a talált pénzről, a láthatatlan 
mackóról és a rossz viccről. A 
háromszintes paravánrendsze-
ren elénk táruló virágos rét lakói 
óriás kesztyűs bábokként, Felhő 
Fáni és gézengúz kisfia, Felhő 
Ferkó pedig élő szereplőként je-
lenik meg.
16.30–17. 30: Iszkiri Gyerekze-
nekar
A modern, vagány zenéket játszó 
gyerekzenekar tagjai gyakorló 
apukák, akik emellett évtizedek 
óta profi zenészek, nyolc éve pe-
dig összekötötték a kellemeset a 
hasznossal, s megalakították az 
Iszkiri Gyerekzenekart. A reperto-
árt nagyrészt saját dalok alkotják, 
de természetesen felcsendülnek a 
legismertebb hazai gyereknóták is.

17.30–18. 30: Dinóshow
19.00–20. 00: Alma együttes
Az Alma együttest valószínűleg 
senkinek sem kell bemutatni, a 
mindenki által ismert – és elis-
mert – banda egyórás koncertje 
zárja a gyerekek programjait. 
20.00–21.00: Retró diszkó – DJ 
Lotters
A nap végén – hogy a szülők is 
biztosan bulizhassanak egy jót 
–nosztalgiadiszkó lesz, a keve-
rőasztal mögött DJ Lottersszel.
Ökojátszótér
A mobil park célja az, hogy kör-
nyezettudatosságra nevelő prog-
ramot vigyenek a fesztiválokra, 
koncertekre és egyéb programok-
ra. Az interaktív, gondolatébresztő 
játékok hűen modellezik a kör-
nyezetvédelem, az energiatakaré-
kosság, a szelektív hulladékgyűjtés 
és az újrahasznosítás eszközeit, 
folyamatait, valamint elősegítik a 
környezettudatos szemléletmód 
kialakítását a gyerekekben és a fel-
nőttekben egyaránt.

Reggeltől estig nívós programok várják a családokat szaBadidő

  9.45 »  A Hősök napja alkalmából a II. világháborús emlékmű koszorúzása
10.00 »  kézműves foglalkozások • rendőrségi kitelepülés • pónilovaglás • trambulin •  

csillám-testfestés  • lufihajtogatás • ugrálóvár és csúszda • arcfestés • 
pestszentimrei óvodák egyedi és csoportos programjai, játékai

11.00 »  A Gézengúz Együttes interaktív előadása 
14.00 »  Kéri György skótdudás szórakoztató-ismeretterjesztő programja
A nap folyamán térítéses étkezési lehetőségek

A gyermekeknek, akik végigjárják 
állomásainkat, egy-egy zsákbamacska 
ajándékkal kedveskedünk!

10-17 óra között színes, ingyenes programokkal várunk MINDENKIT!

A „Gyerekzsivaj” program keretében  
a játszótér felújítását követően 

a XVIII. kerületi Önkormányzat és a 
Széky Társaság közös családi programra 

hívja a gyermekeket és családjukat!

HAGYOMÁNYOS PESTSZENTIMREI

Gyermeknap

2019. MÁJUS 25. SZOMBAT, Hősök tere, játszótér és környéke

Szervezők és közreműködők:

Dr. Széky Endre  
Pestszentimre Történeti Társaság

Pestszentimrei
Zöld Liget Óvoda

Fővédnök:
Ughy Attila polgármester 

Pestszentimrei 
Gyöngyszem Óvoda

A gyereknappal 
párhuzamosan 14-18 

óra között a szomszédos 
Turul park területén a gazdik 

és kedvenceik 
számára 
különféle 
programok, 

bemutatók, 
tanácsadások.

Helyszín: Bókay-kert, 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvény ingyenesen látogatható!

Alma Együttes • Bogár Muzsika
       Öko Játszópark

Dino Show

kiegészítő progra
m

ÁL

LAT
TARTÁRS

2019. május 26.

gyermeknap a Bókay-kertBen 
Bogármuzsikával indul a nap, és nosztalgiadiszkóval zárul 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�nincsen gyermeknap vidám programok nélkül. május 26-án a kerület 
több pontján, így a Bókay-kertben is szórakoztató, kreatív és válto-
zatos előadások, koncertek, foglalkozások, játékok várják a kis- és 

nagyobb gyerekeket, valamint a szüleiket. 
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Négy kerületi középiskolától búcsúztak el a végzősök május 3-ánmozaik

nem Vén, de ballag
a végzős középiskolások számára véget ért a tanév. szó sincs arról, hogy pihenni mentek volna: május 3-án megkezdő-
dött az érettségi időszaka. 

Már 1872-ben is tréfálkozva 
„vén diáknak” nevezték magu-
kat a selmecbányai bányászati 
akadémia végzősei – mitől lenne 
vén egy fiatalember, aki remé-
nyekkel telve, vidáman hagyja el 
az iskolát?! Bizony, az 1872-es év 
volt az első, amikor az akadémia 
hallgatói dokumentáltan bú-
csúünnepséggel köszöntek el az 
intézménytől, a Ballag már a vén 
diák… kezdetű dalt énekelve. A 
szokás hamar elterjedt, s ma is 
szép hagyomány a magyaror-
szági iskolákban – ha nem is az 

akadémiákon, de a középisko-
lákban, sőt a közoktatás vala-
mennyi szintjén.

Pestszentlőrinc és Pestszent- 
imre négy középiskolájában: a 
Karinthy Frigyes Gimnázium-
ban, a Sztehlo Gábor Evangéli-
kus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnáziumban, a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Ál-
talános Iskola és Gimnázium-
ban, valamint a Pogány Frigyes 
Szakgimnáziumban tartották 
május 3-án, pénteken a balla-
gási ünnepséget.  A Városkép  

– mint azt fotóink is tanúsít-
ják – a Sztehlo gimnáziumot 
látogatta meg ezen a napon. Az 
időjárás csodálatosan kedve-
zett a ballagóknak: ez a péntek 
volt az utolsó szép napsütéses 
tavaszi nap egy többnapos esős 
periódus előtt, így semmi nem 
zavarta a 12. évfolyam búcsúzó 
diákjait, akik az otthonukká vált 
tantermükből elindulva, lassan 
végigvonulva az iskola folyosóin, 
végül az udvaron gyűltek össze, 
hogy a szülőkkel, rokonokkal, 
no és az iskolatársakkal meg a 

tanárokkal együtt elbúcsúztas-
sák az eltelt éveket.

A magyar középiskolákban 
az is hagyomány, hogy a balla-
gást követően megkezdődnek az 
érettségi vizsgák. Ez már pénte-
ken, tehát a ballagások napján 
megtörtént, akkor adtak számot 
tudásukról a nemzetiségi nyelv-
ből vizsgázók, hétfőn pedig a 
magyar nyelv és irodalom tesz-
tekkel folytatódott ez a fontos 
eseménysor.

k. gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ásVányBörze 
HanGFürdőVel 
immár évente három alkalommal rendeznek ásvány-
kiállítást és -börzét a kondor béla közösségi ház-
ban. az április 28-i már a második olyan rendezvény 
volt idén, amikor összejöhettek és cserélhettek a 
gyűjtők és az érdeklődők, akik a nap folyamán két 
előadáson is részt vehettek.

Abban az órában, amikor a kerület egyik részén éppen egy 
második világháborús bombát hatástalanítottak, nem is olyan 
messze, a Kondorban mások úgynevezett gongmeditáción, 
avagy hangfürdőn vettek részt Minya András vezetésével. 

A vezetett gongmeditáció alkalmas a stressz leküzdésére, a 
mindennapi rohanás utáni relaxációra. A gong, az óceándob, a 
tibeti tál és a tingsha hangja összhangba hozza saját rezgésün-
ket az univerzum rezgésével – ígérte a plakát, s ennek megfelelő 
különleges élményben lehetett részük a program résztvevőinek. 

A csaknem húszéves múltra visszatekintő – kiállítást a nagy 
érdeklődésre való tekintettel ettől az évtől háromszor tartják 
meg, tudtuk meg Hajzlinszki Annamáriától.

Az ásványbörze keretében Simon Szilvia környezetvédelmi 
előadását is meghallgathatták az érdeklődők. Az elgondolkodtató 
fotókkal és filmrészletekkel tarkított interaktív előadáson olyan 
témakörök kerültek szóba, mint a klímaváltozás, az elektronikai 
hulladékok sorsa, a technikai vívmányok – például a mobiltele-
fon, a laptop és a tablet –hatása az életünkre, valamint az emberek 
fogyasztási szokásai, környezettudatossága.

-bodzay-

Régi igazság, hogy az élethez pénz kell, de mintha hajlamosak  
volnánk megfeledkezni arról, 
hogy az élethez mindenekfölött maga az élet kell…

Hiába kerestem a lányokat a piacon – igazoltan voltak távol (tavaszi megfázás – jó esetben!), egyedül kávézgattam. 
Hiányoztak. Különösen Jolán. Imádom, amikor ilyeneket bír mondani: „A vallás a népek ódiuma” vagy: „Bő létre 
eresztette.” A szótévesztéseiről nem is beszélve! Amikor egyházfinak nevezi a pápát, vagy egykorinak az egykorút, 
íztelennek az ízetlent, kriglinek a kriplit… Ajaj, és az idegen szavak! Diadém – diaré, proszcénium – prostituált. 

Az összekeveredő betűket talán hagyjuk is… Nagyon mulatságos. De Erzsébet többször elmagyarázta, hogy nem szabad 
nevetni rajta, mert ez nem valamiféle műveltséghiány (vagy nem csak az), hanem kezdődő időskori beszédzavar, ami néhány 
embernél már nagyon fiatalon elkezdődik.

Különben Jolánnak nagyon is megvan a magához való esze, ahogy mondani szokták. Még mindig jól eligazodik a világ 
dolgaiban, s néha egészen meglepő pontossággal teszi helyre a legbonyolultabb dolgokat is, olyanokat is, amelyekkel én nem 
mindig boldogulok, sőt Erzsébet sem. Ezért is szeretek, úgymond, „filozofálgatni” vele. Amikor az élet nagy dolgairól beszél-
getünk. Élet. Halál. Hűség. Megbocsátás. Ilyesmik.

És úgy éreztem, hogy most nagyon is rászorulnék az ő… mezei bölcsességére. Mert annyi rossz és érthetetlen dolog 
történik a világban, de annyi! Jó, tudom, ahogy öregszik az ember, egyre érzékenyebbé válik, habár az öregeknek általában 
nem ezért könnyes örökösen a szemük, hanem mert baj van a könnycsatornájukkal. (Miért azzal ne legyen?!)

Viszont nekem most nem emiatt lábadt könnybe a szemem, amikor nyilatkozni láttam azt az apát, aki legutóbb Srí Lankán 
egyszerre három gyerekét veszítette el a terrorista merényletekben. Istenem! A szívem akkorát ugrott, hogy a normál EKG-pa-
pír biztosan nem tudta volna rögzíteni. Nehogy azt higgye bárki is, hogy az, akinek magának nincs gyereke, nem képes felfog-
ni egy ilyen veszteséget! Nem, nem is felfogni, hanem ÁTÉLNI! Én már gyerekkoromban is pöröltem a Jóistennel, amikor a 
környezetemben valakit kiragadott a halál szülei karjaiból. És ingattam a fejemet, amikor a temetésen azt hallottam az atyától, 
hogy ő már egy „jobb világban” létezik. (Persze mindig meggyóntam.) Az életnek is megvan a maga rendje, és a halálnak is. 
Az nem lehet „rend”, gondoltam, ha egy gyermek maga mögött hagyja a szüleit! Néztem a tévében az apa arcát, és nem is 
értettem: egyáltalán hogy tud értelmes szavakat mondani?

Ha pedig mindehhez még azt is tudjuk, hogy ő (ha jól emlékszem) Dánia leggazdagabb embere, hát… bizony jó alkalom 
kínálkozik elgondolkodni azon, vajon mi a valós fontossági sorrend egy ember életében. Azt szokták mondani: pénzért mind-
ent meg lehet venni az életben. Mindent? Hát, nem! Kérdezzétek meg talán ezt a dán édesapát! Persze nem akarok, nem tudok 
a nevében sem beszélni, sem érezni, sem gondolkodni. Az ember ilyenkor egyszerűen csak kivetíti a saját érzelmeit.

Mint ahogy ezt tettem akkor is, amikor vásárlás közben a négymilliárdos lottónyertes „szerencséjéről” hallottam ábrán-
dozni a többieket. Hogy boldog ember… Egy életre rendbe jött az élete… (Meg – képletesen szólva – mindenkinek, aki 
szembejön vele.) 

Biztosan így van? Lehetséges. De könnyen elképzelhető az ellenkezője is. 
Hol írják ezeket a „történeteket”? Ki szitál a nagy rostán, hogy ki marad fenn, ki hullik át a lyukon?
Mindenesetre hazafelé vettem egy lottószelvényt. Biztosra mentem: életemben nem volt még kéttalálatosnál nagyobb nyer-

eményem.

Ha akkor 
megsértődik…
százhuszonegy középiskolás diák 356 alkotása ér-
kezett be a gyermek és ifjúsági Művészeti Talál-
kozók keretében meghirdetett középiskolások or-
szágos Fotóművészeti pályázatára. a díjátadó és a 
kiállítás helyszíne a kondor béla közösségi ház volt 
április 27-én, amely méltó házigazdaként ezúttal is 
szakszerű és otthonos feltételeket biztosított a ren-
dezvénynek.

– Az egyik szemem sír, a másik meg nevet – kezdte a kö-
szöntőjét Varga Ferenc, az intézmény igazgatója, egyben a 
zsűri elnöke. – Sír, mert a zsűrizésnek lesznek „vesztesei” is, 
annak ellenére, hogy minden alkotás a maga nemében egye-
dinek számít. Nevet, mert a beküldött alkotások mennyisé-
ge, minősége jól reprezentálja a fiatal korosztály igényét a 
művészi önkifejezésre, a középiskolás korosztály útkereső, 
sokszínű világképét. 

Mielőtt az igazgató átadta a mikrofont Hajzlinszki Annamá-
ria szervezőnek, a rendezvény moderátorának, megköszönte 
Eifert János fotóművész társelnöki munkáját a zsűriben.

– Létezik egy újnak mondott szellemi áramlat, amelynek 
lényege az éber tudatosság, a jelen megragadása – mondta a 
díjátadó és kiállítás-megnyitó köszöntőjében Galgóczy Zoltán 
alpolgármester. – A kiállított alkotásokat végignézve ez a véle-
mény alakult ki bennem. Meg-megállva jólesően rácsodálkoz-
tam az alkotásokra, s hiszem, hogy ez másokkal is megesett.

A díjátadást megelőzően Eifert János fotóművész egy bá-
torító történetet mesélt. 

– Saját ifjúságomra emlékeztet ez az izgalmas gondolko-
dásmód, amely az alkotásokból kisejlik. Nem mindenkiből 
lesz hivatásos fotós, ám mindenkiben ott lapul a tehetség. 
Valamikor a hatvanas években létezett a Budapesti Fotóklub, 
ahova én is tartoztam. Egy fotómat bemutattam egy akkori 
szaktekintélynek, megkérdezvén, mi lehet ennek a műnek a 
sorsa. Rám nézett, már a nézése is rosszat sejtetett, és lazán 
négy részre tépve a szemeteskosárba hajította a képet. Hát 
ez, válaszolt a kérdésemre. Egy ilyen eset után akár zálog-
házba is tehettem volna a fényképezőgépemet, és új hobbi 
után nézhettem volna, ám tanulva a nyers kritikából, újult 
erővel folytattam a fotózást. Sokszor visszagondolok erre az 
esetre, ugyanis ha akkor első felindulásomban megsértő-
dőm, ki tudja, mi lett volna belőlem az életben.

A műsorban fellépett Makó Rita fuvola-, Draskóczy Zol-
tán gitárművész és a Botafogo Táncegyüttes két táncosa.

A rendezvény fővédnöke Ughy Attila polgármester, véd-
nöke Galgóczy Zoltán alpolgármester volt. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.  

-gönczöl-
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Hetedszer is kerékpáros és gyalogos kör szaBadidő

A rendezvény fővédnöke:
Ughy Attila
polgármester

Pestszentimrei Sportkastély mögötti szabad téren*

További műsorok a programfüzetben!

*Rossz idő esetén programok a Sportkastélyban

Szombati egész napos programok:

Huszártábor . (Hagyományőrző huszárok - HZSE Katonai 
Lovas Szakosztály) | Kuruc tábor (Kuruc Hagyományőrző 
Egyesület - Rákóczifalva) | MH Toborzó Sátor | BRFK XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság és Bp. XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság információs sátor |  Dél-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség | Vasvári Pál kiállítás, könyvdedikálás | 
Reformkori jelmezpavilon fotózással  | Alkimista ház | 
Papírmerítő kézműves | Kötélverő kézműves | Banya Tanya 
kisállatokkal | Fa körhinta
A műsorváltoztatás joga fenntartva!

www.bp18.hu                          www.vasvaripalegyesulet.hu                          www.varosgazda18.hu

VASVÁR I PÁL POLGÁRI EG
YE

SÜ
LE

T

09.00 Ünnepi megemlékezés a Vasvári kopjafánál
10.00 Vasvári kerékpáros emléktúra indítása
11.00 Katonazenekari térzene
11.30 Katonai alaki bemutató
12.00 Megnyitó, köszöntők
13.30 Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutatkozása
14.00 Főzőverseny eredményhirdetése
15.00 Gyöngyözön – koncert gyermekeknek
16.00 KURUC nóták – Szóka Júlia előadásában
16.45 Hotel Menthol musical részletek
17.15 Desperado koncert
19.00 Dj Lotters Retro Disco show
20.00 Szikora Róbert és az R-GO koncert

Vasvári Pál Toborzó Fesztivál     2019. június 1., szombatl

a szemeretelepről a május 1. térre

– Az elmúlt évek időjárását tekintve 
egyetlen dolog már most sikert ígér. 
Az időjárás, mert az eddig nem 
hagyta cserben a „kört”.
– Bízunk benne, hogy így lesz ez 
most is, de ezen túl számunkra is 
marad „egy- két” tennivaló. Már 
csak azért is, mert már most sok a je-
lentkező, s hol van még a verseny…
– Nemegyszer volt szerencsém látni 
a munkájukat a túra- és kerekező-
napon. Nem álltak meg egy pilla-
natra sem.
– Megszoktuk már, nem álltunk 
meg eddig sosem. Két sportág in-
dulóit kell kiszolgálni, információ-
val ellátni, s lehetőség szerint min-
den kérdésükre választ adni.
– No, akkor kezdjük el már most…

– A lényeg az, hogy túrázók és ke-
rékpárosok állhatnak rajthoz.
– Honnan indulnak?
– Az indulás reggel 7 és déli 12 
óra között a már ismert helyen, a 
Szemeretelep vasútállomás mellett 
lesz, egészen pontosan a Május 1. 
téren. Innen vághatnak neki a ke-
rekesek a kilométereknek.
– Mennyinek is?
– Ki mit, mennyit választ. A legszoli-
dabbak azok lesznek, akik csak a ke-
rületben tekernek. Ezt a 11 kilomé-
tert elsősorban családoknak szánjuk, 
amolyan örömbiciklizésnek, mert ez 
tényleg nem jelent megterhelést, in-
kább csak kellemes mozgást.
– Lássuk a többi távot…
– Lesz 55 és 74 kilométer is, ame-

lyek egészen biztosan megizzaszt-
ják az embert, ezekhez már komoly 
kondi kell.
– Merre „kondizhatnak”, merre visz 
az útjuk?
– Az 55 kilométert teljesítők 
a rajt után Vecsésre tekernek, 
majd elmennek Ócsáig, a nagy-
templomig, ott fordulnak vissza, 
s jönnek haza... A 74 kilomé-
tert teljesítők a Szemeretelep–
Vecsés–Ócsa–Üllő–Gyömrő– 
Vecsés–Szemeretelep útvonalon 
próbálják meg legyőzni önma-
gukat, mert ez a távolság már ko-
molynak mondható.
– Szálljunk le a bicikliről, s nézzük 
azokat, akik azt használják, ami 
mindig náluk van. A lábukat…

– A gyaloglást választók a repülő-
tér melletti erdőből indulnak. Ne-
kik egységesen 15 kilométer lesz a 
táv. Úgy gondolom, ez elviselhető, 
különösen, ha kellemes „polgári” 
tempót választanak.
–  Ilyen próbák után nem illene, ha 
elmaradna a jutalmazás…
– Nem is marad. Okleveleket, ki-
tűzőket és plaketteket kapnak az 
indulók, hogy emlékük is marad-
jon erről a napról. És aki szomjas 
lesz, az üdítőt fogyaszthat, aki 
pedig megéhezik, azt zsíros ke-
nyér, hagyma, káposzta, uborka 
várja.
Cikkeink mellett színes kerületi hí-
rekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�az idén május 26-án hetedik alkalommal rendezi meg az önkormányzat és a fezosport turista 
egyesület a Pestszentlőrinci kör gyalogos és kerékpártúrát, amely már beírta magát a sportot 
szerető emberek naptárába, hiszen évről évre többen túráznak és kerekeznek. ladoniczki feren-

cet, az egyesület elnökét, a program szervezőjét kérdeztük.

éBren álmodni
ikon- és üvegfestő művész, aki gyakran tollat is ragad, 
hogy a gondolatait papírra vesse. bullás Mária álmodni 
ébren című verseskötetét a krúdy-kör legutóbbi, április 
25-i foglalkozásán mutatták be a zila kávéházban. az al-
kotónak egyben kiállítása is nyílt a galérián.

Ritka, amikor a Krúdy Gyula Irodalmi Kör egyetlen alkotóra fókuszál. 
Bullás Mária esetében most ez történt. Az üvegfestményeiből és ikon-
jaiból összeállított kiállítását Fehér József író, költő, a Magyar Kultúra 
Lovagja nyitotta meg.

– A művész éppen húsz éve sajátította el az üvegfestés alapjait – 
mondta –, és ez indította el azon az úton, ahol a benne élő teremtő-
erő megnyilvánulást keresett. Egy évvel később pedig az ikonfestésbe 
vetette bele magát. Kutatja azokat a technikákat, amelyekkel ki tudja 
fejezni önmagát színben és formailag.

S írásban! Bullás Mária ugyanis a képzőművészet mellett prózát és 
verset is ír, ez utóbbi terméséből állította össze most megjelent Álmod-
ni ébren című kötetét, amelyet szintén Fehér József ekképp méltatott:

– E kötet lapjain gyönyörű, lélekemelő versek és csodálatos gondo-
latok tárulnak elénk. Érzésem szerint leginkább erre van most szüksé-
ge az embereknek! Hittel, reménnyel és szépséggel telítődjön a szív és 
a lélek, hogy elegendő erőnk legyen a mindennapokhoz. Ebben segít 
nekünk Bullás Mária, akinek a kötetét szívből ajánlom. Költeményei 
énekelhetők, több versét már meg is zenésítették.

A próza után zene szerepelt a programban, Pánti Anna operaénekes 
énekelt. Bullás Mária képei május 12-ig tekinthetők meg. A Krúdy-kör 
tagjai legközelebb május 16-án találkoznak ugyanitt, akkor Hettinger 
Ágnes festőművész kiállítása nyílik meg, és Baranyi Ferenc Kossuth-dí-
jas költővel beszélget Tárkányi Imre író, költő.

-temesi-
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Májusban lebilincselő Tomory-napProGramajánló

emlékezés a száz éve elhunyt 
nagyJainkra
hogy mi a közös bókay árpádban, eötvös lorándban és 
szemere Miklósban? nos, azonkívül, hogy a magyar tu-
dományos, illetve kulturális életben alkottak maradandót, 
mindhárman száz évvel ezelőtt távoztak el az élők sorából. 
Május 16-án a herrich–kiss-villában, a Tomory-nap kereté-
ben emlékeznek meg róluk.  

A Tomory-nap ötlete egy évvel ezelőttre vezethető vissza, ugyanis a 
múzeumalapító Tomory Lajos halálának huszadik évfordulója alkal-
mából vetített képes előadásokat szervezett az intézmény. A program 
olyan sikeres volt, hogy idén is megrendezik az eseményt, egy-egy 
téma köré épített programokkal, előadásokkal, így tisztelegve az ala-
pító előtt. Ezúttal – május 16-án 17 és 19 óra között – a kerülethez 
valamilyen szálon kötődő, száz éve elhunyt Eötvös Lorándról, Bókay 
Árpádról és Szemere Miklósról is megemlékeznek a szervezők. A lá-
togatók kipróbálhatnak néhány egyszerű fizikai kísérletet, emellett 
tanulmányozhatnak egy-egy Eötvöshöz, Szemeréhez és Bókayhoz 
köthető, a múzeum vitrinjeiből elővett emléket, relikviát. 

Az előadók között szerepel Timár Gábor, az ELTE Geofizikai és 
Űrtudományi Tanszékének vezetője, aki közérthetően és érdeke-
sen fog beszélni az Eötvös-ingáról. Az ELTE sportegyesületének, 
a BEAC-nak az alelnöke, Székely Mózes a sportszervező Eötvöst 
mutatja be. A múzeum munkatársai felidézik Eötvös Loránd pest-
szentlőrinci kötődését, Bókay Árpád szabadkőműves tevékenységét 
és a különc Szemere Miklós sportszeretetét.

A regisztrációhoz kötött programra elsősorban felnőttek és 
középiskolás diákok jelentkezését várják. Jelentkezni a 290-1585-ös 
telefonszámon és a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail-címen lehet.

-gáll-

Programok

nőként, 
anyaként
az anyaság a legnemesebb feladata egy nőnek, 
amely azonban komoly felelősséggel is jár. a szer-
teágazó és sokrétű feladat megoldásában kíván se-
gítséget nyújtani az a tematikus délután, amely pest-
szentlőrinc-pestszentimre önkormányzata és a Xviii. 
kerületi rendőrkapitányság támogatásával jön létre.

Program
13 óra. Megnyitó, majd Trappné dr. Kiszely Rita bírósági elnök 
előadása: Meddig magánügy? Mikor bűncselekmény?
14 óra. Vida Ágnes: Pozitív gyereknevelés, avagy a dackorszak, az 
elalvás előtti huzavona
15 óra. OKIT: Négy fal között? A bántalmazás nem magánügy…
15.30. Rubint Réka: A tudatosság a leghasznosabb drog, mely a 
testet és a lelket egyben tartja 
16 óra. Monori Györgyi: Kriston intim torna, kulcs az egészséges 
élethez
16.30. Hamar György: Függőségek korában
17 óra. Kovách Ámorné: Figyelemzavar és magatartás-probléma 
17.15. Hintaló Fejlesztő Alapítvány: A mozgásfejlődés mint a ké-
pességfejlődés alapja, avagy mi állhat az iskolai, tanulási problé-
mák hátterében?
17.30. Papp Krisztina: Milyen tünetekre legyünk figyelmesek 3–6 
éves korú gyermekeinknél? 
Az előadások ideje alatt szekciótermek is várják az érdeklődő-
ket, különféle gyermekprogramokkal, foglalkozásokkal. Lesz 
akadályverseny a kerületi pedagógusok szervezésében, mozgás-
terápiás bemutató Papp Krisztina vezetésével, és bemutatkozik 
a Nyúlcipő Fejlesztő Centrum is. Időpont és helyszín: május 18. 
(szombat) 13 óra, Kondor Béla Közösségi Ház 

kondor béla kÖzÖsségi 
ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 9. 17 óra: Ritmus, művészeti 
szomszédolás – a Kőbányai Képző- 
és Iparművészeti Egyesület kiállítása
Május 9. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 11. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 11. 9 óra: Papagájkiállítás
Május 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 13. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 15. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 16. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Május 17-18-19-én Havanna-ünnep
Május 17. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 18. 13 óra: Nőként, anyaként 
– előadások gyermeknevelésről, 
egészségtudatosságról, függősé-
gekről. A rendezvényt Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
támogatja.
Május 19. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 21. 18 óra: Reikiklub Jónás 
József reikimesterrel
Május 22. 14 óra: Aranygála alsó 
tagozatos diákoknak
Május 22. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 25. 8.30: Gyermeksakkver-
seny a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Május 25. 14 óra: Jön már, jön 
a nyár – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés, táncos műsora. Művészeti 
vezető: Fényes György.
Május 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában május 23-ig a 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Talál-
kozók középiskolás fotópályázatának 
kiállítása látható.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni. 

lŐrinCi nagykÖnyvTár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 13. 17 óra: Házasság 2.0 – 
Cserbik János és Henter Barna előa-
dás-sorozata. Téma: A fű zöldebb lesz.
Május 15. 17 óra: Papírszínház
Május 20. 17 óra: Házasság 2.0 
– Cserbik János és Henter Barna 
előadás-sorozata. Téma: Konfliktu-
sokból közös győzelmek.
Május 22. 16.30: KézműveSzerda
Május 23. 17 óra: Étrend különböző 
betegségek esetén II. rész – Sonnle-
itner Károly előadása az egészséges 
életmód jegyében.
A Galéria 18 kiállítóteremben a 
Tomory Lajos Múzeum vándorkiállí-
tása látható.

havanna-lakÓTelepi 
kÖnyvTár
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 15. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás nem csak gyermekeknek 
– a tavasz köszöntése virágokkal, 
díszekkel, ügyeskedés a papírral.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 
– A brüsszeli világkiállítás két lőrinci 
résztvevője című kiállítás látható. 

pesTszenTiMrei kÖnyvTár 

vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Május 20. 14 óra: Krimiklub Keviczky 
Csillával. Aktuális bűnügyek, kisfil-
mek vetítése.

pesTszenTiMrei 
sporTkasTély

kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Május 11. 9 óra: Diákolimpia-szu-
perdöntő
Május 11. 18 óra: PLER-Budapest–
Törökszentmiklós férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés
Május 17–19. és 24–26. 8 óra: 
Táncverseny a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében 

pesTszenTiMrei 
kÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 11. 9 óra: Kezdő varró 
workshop. Az ötalkalmas tanfolyam 
második része. Varrási praktikák 
a mindennapokban – kispárna, 
függöny beszegése.
Május 11. 10 óra: Babusgató 
babamasszázs – 3 órás intenzív 
workshop. Részvételi díj: 7000 Ft/
fő, páros kedvezmény (ha apa és 
anya együtt jelentkezik) 12 000 
Ft/2 fő. Vezeti: Kiss Ildikó okleveles 
babamasszőr és csecsemőmasz-
százs-oktató.
Május 11. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Manuális készség- és kreativitás-
fejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Május 11. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó, 
belépőjegy: 800 Ft.
Május 12. 10 óra: Gyermeknap – 
tudományos majálissal. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Május 14. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Tisztánlátás, az 
érzékelések típusai. Előadó: Tímár 
Veronika, belépőjegy: 500 Ft.
Május 15. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Május 16. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 16. 18 óra: Magyar tájakon 
– Kurucz Ferenc festőművész 
kiállításának ünnepélyes megnyitó-
ja. Köszöntőt mond: Feledy Balázs 
művészettörténész.
Május 17. 14 óra: Koldus és 
királyfi – az Apolló Színház előa-
dása. Az április 12-re meghirde-
tett, de elmaradt előadás pótlása. 
Belépőjegy: 1500 Ft. Az áprilisi 
időpontra megvásárolt jegyek 
érvényesek!
Május 17. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor 
Judit. A belépés ingyenes!
Május 22. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Május 25. 9 óra: Kezdő varró 
workshop. Az ötalkalmas tanfolyam 
harmadik része. Csónaknyakú póló 
varrása.

Május 25. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások különleges tech-
nikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 25. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.

rÓzsa MűvelŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 9. 16.30: Hangfürdő. A 
program csak a művelődés házban 
elérhető regisztrációs jeggyel vehető 
igénybe.
Május 11. 11 óra: Csiribiri – Halász 
Judit koncertje. Belépőjegy: 2700 Ft.
Május 12. 11 óra: Élő gyermeknap 
kézműves foglalkozással és mesejá-
tékkal. Belépőjegy: 100 Ft.

ToMory lajos MÚzeuM

központi iroda: herrich–kiss-vil-
la (Margó tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Május 16. 17 óra: Tomory-nap a 
Herrich–Kiss-villában. A program 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
Május 18–19-én Múzeumok Majáli-
sa a Nemzeti Múzeum kertjében – a 
Tomory Lajos Múzeum részvételével. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Május 25. 15 óra: Urbitális Majális 
– Fedezzük fel az Erzsébettele-
pet. Várostörténeti séta Heilauf 
Zsuzsannával és Kardos Gáborral. 
Találkozó a Gyömrői út és a Ráday 
utca sarkán, a buszmegállóban. A 
részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kon-
dor Béla a repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénte-
ken 10–18 óráig, szombaton 14–18 
óráig.

pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: Dr. Puskás István – Szé-
kelyudvarhely lőrinci fejlesztője
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14 
és 18 óra között.

aeropark – Il–18-as repülőgép 

(a Ferihegy 2B terminál mellett): 

Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című ván-
dorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 

havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos 
egyeztetés alapján látogatható.

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 kerü-
leti oktatástörténet múltjából
Figyelem: új nyitvatartás! Kedden 
12–18 óráig, szerdán 10–16 óráig, 
csütörtökön, pénteken és szombaton 
12–18 óráig.

halász Judit 
konCertJe
Hosszú évekre visszanyúló hagyo-
mány, hogy a gyermekek egyik 
legkedvesebb előadója, Halász Judit 
ellátogat a kerületünkbe. Ezúttal is 
meghallgathatják a Micimackót, a 
Csiribirit, a Napsugarat, a Sehallse-
lát Dömötört és a többi örökzöld 
slágert a művésznő páratlan előadá-
sában.
Időpont és helyszín: május 11. 
(szombat) 11 óra, Rózsa Művelődési 
Ház  Belépőjegy: 2700 Ft

gyerMeknap – 
tudoMányos 
MaJálissal
Különleges gyermeknapi prog-
ramra invitálja a családokat a 
PIK Ház. A látogatók furfangos 
csudavilágban találhatják magukat, 
ahol különböző ügyességi, logikai 
játékok állnak majd rendelkezésre, 
a legkisebbeknek fejlesztőjáté-
kok, míg a legbátrabbaknak akár 
zsonglőreszközök is. A családok 
közel 70-féle játékkal játszhatnak, 
s lesz kézműves foglalkozás és 
babasarok is.
Mindemellett ki lehet próbálni egy 
óriásbuborék-készítőt, óriás nagyí-
tót, óriás camera obscurát, vagyis 
óriás fényképezőgépet, amelybe 
akár bele is bújhatnak a bátrak, 
valamint egy mini rakétakilövő 
állomást is.
Időpont: május 12. (vasárnap) 10 óra 
A Nemzeti Kulturális Alap által támo-
gatott programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

MúzeuMok 
MaJálisa és 
helytörténeti séta
A Tomory Lajos Múzeum is részt 
vesz a Múzeumok Majálisán a 
Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 
május 18–19-én. Tablókiállítás-
sal és nyereménytotóval várjuk a 
kilátogatókat, emellett a gyere-
keknek kreatív múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is szervezünk: 
Eötvös Loránd nyomán – bubo-
rékfújás több módszerrel; Óriás 
puzzle-on Szemere Miklós és a 
lövölde; Bókay Árpád nyomán 
elkészítheted saját szabadkőműves 
jelvényedet; Rajzold meg az utazó 
űrhajós világát – Kondor Béla után 
szabadon.
Szeretettel várunk mindenkit!
Május 25-én (szombaton) az Urbitális 
Majális rendezvény keretében 15 
órától Fedezzük fel Erzsébette-
lepet! címmel helytörténeti sétát 
szervezünk. 
A sétát vezeti: Heilauf Zsuzsanna és 
Kardos Gábor. 
Találkozás: a Gyömrői út és a Ráday 
utca sarkán, a buszmegállóban. 
Ugyanezen a napon 17.30-tól szaba-
don megtekinthető a vietnami budd-
hista szentély a Sárkány Centerben. 
Részletek a honlapunkon. 
A program regisztrációhoz kötött, 
jelentkezni a múzeum elérhetőségein 
lehet.

májusi téry-túrák
A Téry Ödön Túraklub sokszínű kirándulásokkal várja az érdeklődőket májusban is.
Május 12. (vasárnap) Lábatlan. Útvonal: Gerenday-ház és -kert, helytörténeti gyűjtemény, cementgyári gyűjtemény. Séta a városban. Talál-
kozó 8 órakor az Árpád híd autóbusz-állomáson, indulás 8.30-kor. Túratáv: 8 km, költség: 2240 Ft. A túrát vezeti: Szabóné Ancsa.
Május 18. (Figyelem, szombat!) Vértesszentkereszt. Útvonal: Pusztavám – Vértesszentkereszt, a bencés apátság romjai – Pusztavám. Talál-
kozó 6.45-kor a Népliget autóbusz-pályaudvaron, indulás 7.15-kor, jegyváltás Székesfehérvárig. Túratáv: 7 km, költség: 5000 Ft. A túrát vezeti: 
Verseginé Márta.
Május 26. (vasárnap) Pilis hegység. Útvonal: Dobogókő – Pilisszentlélek – Dobogókő. Találkozó 7.40-kor a Batthyány téren, indulás 7.58-kor. 
Túratáv: 8 km, költség: kb. 1500 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.
A túrákkal kapcsolatosan felvilágosítást ad Versegi Károlyné a +36-70-566-4887-es telefonszámon.

Véradás a Vajkban 
A Magyar Vöröskereszt május 24-én (pénteken) 14.30-tól 
18 óráig a Vajk-sziget Általános Iskolában (1183 Vajk u. 16.) 
szervez véradást. Az iskolában ugyanekkor családi napot is 
rendeznek.

A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat 
és a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám megadá-
sa is szükséges.

A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot fogyasz-
tani. A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.



17

Városkép p 2019. május 7. XXVIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

szolgálTaTás
 

n  lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

n áCs – kőMűves vállal pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül 
lapostető szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. nyugdÍJasoknak tavaszi 
kedvezMény 25%. hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

n készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes 
szállítással. +36-30/455-87-19

n kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752   

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

n szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árkép-
zéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, 
zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, 
mosogatógép bekötés. Zuhanykabin csere. Tel: 06204120524

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  
javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiáto-
rok 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 munka-
felméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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, teljeskö-
rű 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 lakatos Mester gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, 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! VÍZVE-
ZETÉK-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 FELMÉRÉS-
SEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-
533, 06-1-284-92-13

ingaTlan eladÓ/kiadÓ
n eladó, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 

3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! panel lakás fiX 
400000ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n legyen ön is elégedett ügyfeleM! Megbízható, tapasztalt, regisztrált 
ingatlanszakember vagyok. DrNest.hu,  Kiss Attila, 20-241-0000

gyűjTeMények
n BakelitMánia, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit 

lemezek, horgászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos 
magnók vétele (Hibásat és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! 
Pintér Nikoletta, 06309734949, 0614668321, pinterregisegek@gmail.com

állás
n Xvii. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. 

Jelentkezni a 06-30/798-4428 telefonszámon lehet.

n X. kerületi gyógyszeripari céghez keresünk csomagolókat! Kereseti lehetőség: 
230-300.000 Ft+cafeteria. Jelentkezni telefonon: 06-70/882-9500 vagy emailben a 
dori.hajos@mentonjobs.hu címen! 

n kézi takarítói állás. feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi 
erővel történő összegyűjtése, hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés 
megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen Bnp zrt, 1239. Budapest, 
nagykőrösi út 353. tel: 06-70/657-8165

n Budapest főváros Xviii. kerület Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális Szolgálata 
takarító munkatársat keres a Reménység Nappali Szolgálat, 1182 Budapest Fogaras 
utca 1. szám alatt lévő telephelyére. Az állás 2019. augusztus 1-jétől betölthető. Az 
állás betölthető 8 órában, illetve megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén 
6 órában is. Jelentkezni lehet munkanapokon: 8-16 óra között a 06-1 297 0057 
telefonszámon vagy kozpont@gyongyvirag18.hu e-mail címen, valamint személyesen 
Budapest, Marosvásárhely utca 6-8 szám alatt.

n Budapest főváros Xviii. kerület Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális Szolgálata 
takarító munkatársat keres értelmi sérülteket ellátó Gyöngyvirág Nappali Szolgálatába, 
1182 Budapest, Marosvásárhely utca 6-8. szám alatt lévő székhely intézményébe. Az 
állás azonnal betölthető. Az állás 4 órás, a munkaidő 12-16 óráig tart, megváltozott 
munkaképességű munkavállaló jelentkezését is várjuk. Öregségi nyugdíjban részesülő 
munkavállaló foglalkoztatására nincs lehetőség. Jelentkezni lehet munkanapokon: 8-16 
óra között a 06-1 297 0057 telefonszámon vagy kozpont@gyongyvirag18.hu e-mail 
címen, valamint személyesen Budapest, Marosvásárhely utca 6-8 szám alatt.

régiség
n Budai József  régiséggyűJtö  - kereskedő vásárolok készpénzért 

teljes hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, herendit, 
zsolnayt, ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. 
könyveket, zongorát, csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. t.: 06-70-
673-7787, email.: antik@magyarantik.hu

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiak-
ban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi 

pályázati felhívását

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Baross utca 5. fszt. 5. 150836 50 m2 üzlet

Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince

Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4     63 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 1. 151159/7/A/1 26 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 
23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 291 151159/7/A/291 20 m2 üzlet

Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet

Kondor Béla stny. 1. fszt. 1. 151126/22     764 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet

Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet

Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet

Ungvár utca 1. fszt. 4. 159688/A/4     77 m2 üzlet

Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

a pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásár-
lása. a dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, a 
Projekt18 kft. (a továbbiakban: társaság) k&H zrt.-nél vezetett 10401024-
00030751-00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető a 

társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. a dokumentáció 
átvehető a Városgazda XViii. kerület nonprofit zrt. ügyfélszolgálatán (1181  

Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/
befizetési bizonylat bemutatásával. a pályázat leadására ugyanitt van lehető-

ség. a pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű,  

ezért kérem, hogy keresse fel weboldalunkat  
és töltse le az aktuális pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. május 27. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. június 4. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

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 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 elŐkészÍTŐ: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, mély- és 
magasépítéssel, intézmény-üzemeltetéssel, rendezvény-szervezéssel, közszolgáltatások nyújtásával foglalkozó 
nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk műszaki előkészítő pozícióba keres munkavállalót, beruházások 
és építészeti/műszaki projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: A Társaság 
által üzemeltetett intézmények, valamint a saját telephelyek kapcsán felmerülő építészeti/műszaki projektek, 
beruházási munkák projekt szintű előkészítése, műszaki leírások és árkalkulációk készítése, versenyeztetések 
előkészítése, valamint az elkészült munkák átadás-átvételében való részvétel. Feladatok: önkormányzati 
épületek, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szociális intézmények, sporttelepek, uszodák, saját 
telephelyek működésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával, valamint közutak és közterületek 
használatával kapcsolatos projektek előkészítése, beruházási, felújítási pályázatok projekt szintű előkészítése, 
és részvétel annak bonyolításában, felmérések műszaki tartalmának meghatározása, árkalkulációk, 
költségvetések készítése, beszerzések előkészítése, szerződéskötésben való részvétel, műszaki átadás-
átvétel lebonyolítása, munkaterület átadás, egyeztetés a kivitelezés során. Elvárások: középfokú végzettség 
(építész, vagy épületgépész), felsőfokú végzettség előny, TERC költségvetés készítő program használatában 
való jártasság, minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat, kivitelezési, költségvetés készítési, ellenőrzési 
gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), precíz, önálló 
munkavégzés, jó együttműködési készség, terhelhetőség. Előny, de nem feltétel: CAD programok (AutoCAD, 
ArchiCAD) használatában szerzett tapasztalat. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület

n TiTkársági assziszTens: Társaságunk adminisztratív munkakörbe keres munkavállalót. 
Feladatok: klasszikus titkársági feladatok ellátása, felügyelőbizottsági, igazgatósági üléseken jegyzőkönyvek 
vezetése, a telefonon érkező hívások fogadása, megfelelő helyre történő továbbítása, az érkező ügyfelek, 
partnerek, munkatársak bejutásának biztosítása, ellátása és elirányítása; e-mail-ek folyamatos figyelemmel 
kísérése, a szükséges intézkedések megtétele; számlák, nyomtatványok, elektronikus küldemények kezelése, 
a vezető napi szintű munkájának segítése, rendezvények, programok előkészítése, utómunkálatai. Elvárások: 
precizitás és jó koncentrációs készség, kiváló kommunikációs képesség, önállóság és kreativitás, felhasználó 
szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook), jegyzőkönyv vezetési tapasztalatok. Előny: Hasonló 
területen szerzett tapasztalat.

n TelephelyvezeTŐ: A munkakör célja: A telephely rendeltetésszerinti, szakszerű és jogszerű 
üzemeltetésének közvetlen irányítása és ellenőrzése, valamint fejlesztési és hatékonyságnövelő 
alternatívák kidolgozása. Feladatok: a telephely fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése, az üzemeltetéshez szükséges tárgyi, 
technikai és személyi feltételekről való gondoskodás, különös tekintettel a telephelyen megvalósuló 
rendezvényekre, a folyamatos, rendeltetésszerű üzemeléshez szükséges anyag-, és eszközigénylések 
összeállítása és időben történő megrendelése, a létesítmények éves karbantartási, felújítási tervének 
összeállításában való közreműködés, a szolgáltatási feladatokkal történő időbeli összehangolása, 
a szakhatósági engedélyek meglétének és érvényességének figyelemmel kísérése, szükség esetén 
intézkedés kezdeményezése, rendszeres műszaki ellenőrzés, az észlelt és jelzett problémák gyors 
megoldása érdekében intézkedés, a létesítmény szolgáltatásait igénybevevők által jelzett problémák 
kivizsgálása és a szükséges intézkedések végrehajtása, a baleseti veszélyforrások folyamatos 
figyelemmel kisérése, számbavétele és megszüntetésükről való gondoskodás, az életet, testi épséget 
nem veszélyeztető munka, illetve szolgáltatási feltételek biztosítása, a vonatkozó szabályok betartása 
és betartatása, Elvárások: legalább középfokú végzettség, minimum 3 éves vezetői gyakorlat, 
önállóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés, határozott fellépés és szabálykövető magatartás, B 
kategóriás jogosítvány. Munkavégzés helye: Budapest XVIII. kerület.

n bér- és Tb ÜgyinTézŐ: Feladatok: teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások 
számfejtése, a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok 
és dokumentumok pontos és naprakész vezetése, munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatos bejelentési és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos 
változások lekövetése, munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása, 
a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, 
adatszolgáltatások elkészítése, munkaidőkeretre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, nyomon 
követése, munkáltatói igazolások elkészítése, levonások rögzítése, kezelése, szervezeti egységekkel való 
kapcsolattartás, adó- és járulékbevallások, kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, 
valamint a társosztályok részére, a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. 
Elvárások: középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség, minimum 3 éves hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, NexonBér program ismerete, használatában szerzett tapasztalat, önállóság, jó 
problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet, precizitás, pontos munkavégzés, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: 
biztos, hosszú távú munkavégzés, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel. 
Munkavégzés helye: Budapest XVIII. kerület.

n ÚszÓMesTer: A Városgazda XVIII. nonprofit Zrt. keres azonnali munkakezdéssel  úszómestert 
bejelentett munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében. Elvárások: úszómester, uszodamesteri 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos 
munkarend vállalása. Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók 
életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának, 
valamint előírt vízminőségének ellenőrzése, regisztrálása az uszodanaplóba, a szauna előírás szerinti 
működtetése; illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési 
és adminisztratív feladatok ellátása.

n Műszaki Menedzser: Társaságunk „műszaki menedzser” pozícióba keres munkavállalót, 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kezelésére. Feladatok: az új bérleti szerződéseknél 
ingatlan bemutatása, birtokbaadás, bérlemények visszavétele, közműszerződések megkötése, 
megszüntetése, követése, bérlőkkel való kapcsolattartás, hibabejelentések 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, műszaki előkészítési feladatok, 
felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése, kivitelezési munkák pályázatainak 
összeállítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások levezetése, 
jegyzőkönyvezése, elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való együttműködés, 
garanciális időszakok lezárásának dokumentálása. Elvárások: műszaki technikum vagy felsőfokú 
műszaki, vagy mérnöki végzettség, felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), 
önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, rugalmasság, együttműködési készség, B kategóriás 
vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság, 
TERC költségvetés készítő program ismerete. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

n Műszaki ÜgyinTézŐ: Társaságunk „műszaki ügyintéző” pozícióba keres munkavállalót, 
önkormányzati tulajdonú lakások kezelésére. Feladatok: az új bérleti szerződéseknél ingatlan bemutatása, 
birtokbaadás, bérlemények visszavétele, közműszerződések követése, közműszámlák kezelése, közműhibák 
kivizsgálása, üres helyiségek műszaki állapotának nyilvántartása, bérlőkkel való kapcsolattartás, 
hibabejelentések kezelése, műszaki előkészítési feladatok, felmérések, mennyiségszámítások, műszaki 
leírások készítése. Elvárások: min. középfokú műszaki végzettség, felhasználói szintű MS Office ismeretek 
(Word, Excel, Outlook), önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, rugalmasság, együttműködési készség, 
B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete, társasház 
kezelői végzettség. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

 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.

a városgazda Xviii. kerÜleT 
nonproFiT zrT. 

a kÖveTkezŐ pozÍCiÓkba 
keres MunkaTársakaT:

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyv-
mentő Egyesület kiemel-
ten közhasznú könyvter-
jesztésre pedagógusok 
útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, könyv-
tárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadomá-
nyaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083



18

Városkép p 2019. május 7. XXVIII. évfolyam 8. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A lelkeket is körbeölelő gyalog-
lás élményét Tordai Éva, a kerü-
leti 7. szakasz egyik koordináto-
ra fogalmazta meg a legszebben, 

amikor röviden így jellemezte a 
zarándokok egész napos gyalog-
lását: „Szűz Mária munkatársai 
leszünk.”

Ez a néhány szó plasztikusan 
jelzi, hogy milyen emelkedettség-
gel és örömmel készülnek sokan az 
idei, sorrendben 13. Élő rózsafüzér 

zarándoklatra is, amely olyan emel-
kedetten kap helyet a hívek prog-
ramjában, szívében és lelkében, 
mint az igazán nagy keresztény ün-
nepek. Pedig nem könnyű vállalás 
teljesíteni a kilométereket. Nézzük, 
milyen útvonalat érintenek a két 
kerületi szakasz résztvevői, mielőtt 
megérkeznek az esti szentmise 
helyszínére, a havanna-lakótelepi 
Szent László-templomhoz.

 „egy család 
vagyunk”
A 7. szakasz résztvevői a sorok-
sári Nagyboldogasszony-főplébá-
nia-templomtól indulnak 7.30-kor, 
s az első állomásuk a soroksár-új-
telepi Fatimai Szűzanya-templom 
lesz. A tervek szerint 12.15-re ér-
nek a XVIII. kerületbe, az imrei 
Szent Imre-plébániatemplomhoz, 
ahol hosszabb pihenő vár rájuk. 
Tordai Éva nem titkolta, hogy nem 
könnyű megtenni 17 kilométert.

– Úgy megyünk, hogy ne 
szakadjon le senki, ám ha mégis 

megtörténik ez, akkor bevárjuk 
egymást. Együtt indulunk, együtt 
is érkezünk. Egy család vagyunk 
ezekben az órákban, érezhetően 
mindenki felelősséget vállal a má-
sikért, s ez már önmagában is fele-
melő. Nem véletlen, hogy minden 
évben sokan gyalogolunk, még 
akkor is, ha vannak, akik csak rö-
videbb távot vállalnak. Nem a mé-
terek számítanak, hanem a lelkiség, 
az imádság.

énekekkel  
is Jelzik
Ezt követően a szemeretelepi 
Szent István király-templomhoz 
vezet a zarándokok útja, innen 
pedig a bókaytelepi Mária Szep-
lőtelen Szíve Főplébániához, 
ahonnan már rövid a távolság a 
Havanna-lakótelepen található, 
szép környezetben fekvő Szent 
László-templomig. Ott, mint 
minden évben, 19 órakor kezdő-
dik a szentmise.

A körülbelül 17 kilométeres sza-
kasz szervezői Tordai Éva mellett 
Bernáth Mária és Takács Henrik. 
Az utóbbi a zenésztársaival a pest-
szentimrei plébániától gitáros zene-
kíséretet biztosít, még emelkedet-
tebbé téve a hangulatot és jelezve 
az arra járóknak, hogy szent célért 
teszik meg a lépéseket a zarándo-
kok. A fiatalok egyházi énekekkel 
igyekeznek még közelebb férkőzni 
az amúgy is nyitott lelkekhez.

léPések, 
temPlomok
A kerületet érintő másik sza-
kasz a 8. Ennek résztvevői 9-kor 
indulnak Rákoskeresztúrról, 
a Szent Kereszt-templomtól, 
ahonnan először a madárdombi 
Szent Pál-templomig mennek. 
Innen Rákoshegyre, a Lisieux-i 
Szent Teréz-plébániához zarán-
dokolnak, majd Pestszentlőrinc-
re, az erzsébettelepi Szent Er-
zsébet-templomhoz érkeznek, 
ahonnan a miklóstelepi Szent 
József-templom felé visz az útjuk. 
A Mária Szeplőtelen Szíve Főplé-
bánia érintésével érkeznek meg a 
Havannára, az esti szentmisére.

E szakasz hossza szintén 
mintegy 17 kilométer. 

Megint a „miénk” lesz az Élő rózsafüzér két szakaszaeGyHáz

– 

Betáblázták maguknak a 
nyarat, mert elnézve a 
programokat, alig-alig 
akad olyan hétvége, 

amikor ne az egy-
házukról szólna az 
életük. Persze fel-
foghatjuk úgy is, 

hogy így van ez 
rendjén…

– Igen, ez a rend, ez a legfon-
tosabb az életünkben, de majd 
elmondom a programokat, ame-
lyekből láthatja, hogy tartalom-
mal megtöltött napok lesznek, 
közel az emberekhez, különös 
tekintettel a fiatalokra.
– Csak kíváncsiságból 

kérdem: ön mint a 
gyülekezet 

v e z e t ő 
lelkésze 
v a l a -

m e n y - 
nyin részt is 

vesz?
– A legtöbbjén igen, 

de a kifejezetten és konkrétan a 
gyerekekhez szóló programokon 
nem feltétlenül, hiszen nem mel-

lesleg akad nekem dolgom itt is, 
a Nemes utcában.

alkotótáBor 
fonyódon
– Nézzük akkor a menetrendet. 
Júniusban, közvetlenül az iskolaév 
végeztével, már indul is a „vonat”…
– Igen, s Balatonföldvárra megy, 
ahol családosok hétvégéje lesz. 
Bizonyára némi megnyugvás lesz 
mindenkinek, ha szerencsésen és 
egészségben fejeződik be a tanév.
– Utána „adnak” két hetet arra, 
hogy máshova is el tudjanak 
utazni a gyerekek a szüleikkel.
– Természetesen akkor mennek 
a szüleikkel, amikor csak akar-
nak, nem kötelező programok 

ezek, mi csupán a családon és az 
iskolán túl szeretnénk örömöt, 
emlékezetes programot adni a 
gyerekeinknek.

Ennek jegyében lesz egy egy-
hetes tábor Fonyódon, amely 
a Nyári alkotóhét címet viseli. 
Ez el is árulja a lényeget: hogy 
a képzőművészet áll majd a kö-
zéppontban.

az államalaPítás-  
ra emlékeznek
– Úgy látom, hogy ez a tábor 
már belecsúszik a csúcsba, mert 
összeér azzal, amelyet Tahiban 
rendeznek.
– No, ennek nem lesz különösebb 
tematikája. A lényege az, hogy 
várjuk és elvisszük ebbe a kedves 
Duna-parti városba a gyerekeket, 
ahol csak egy dolguk lesz: hogy 
érezzék jól magukat, ahogy egy 

iskoláshoz illik. Szerintem menni 
fog, s nem lesz baj a hangulattal 
az augusztus 5-én kezdődő orszá-
gos ifjúsági táborban sem. Már 
csak azért is így gondolom, mert 
eddig sosem volt.
– Ezután a felnőttek állnak a srá-
cok helyébe…
– Elvégre nekünk is jár a jóból, 
de azért igyekszünk megőrizni 
a komolyságunkat.  Augusztus 
5-től 11-ig lesz Tahiban a baptista 
országos konferencia, amelyet az 
államalapításra emlékezve rendez 
meg az egyházunk, sok-sok prog-
rammal és előadással. Személy 
szerint magam is várom ezt, mert 
már a témája is sokat ígérő.

férfikonferen cia
– Ezzel véget is ér a „vakáció”…
– Elkezdődik az iskola, s akkor 
már csak egy egynapos gyüleke-
zeti kirándulást tervezünk Vácra. 
Szeptember utolsó hétvégéjén lesz 
még egy férfikonferencia Tahiban, 
a baptista tábor keretében. És már 
itt az igazi ősz, itt van október.
– Ezekre a változatos programok-
ra tényleg illik az, amit címnek 
adtak: életrevalók…

lelkek és kilométerek
Egy családdá válnak a zarándoklat résztvevői  

tényleG életreValók…
 Táblás ház a baptistáknál júniustól októberig

ilyen lesz a zarándoklat napja

a Budapest körüli „imádságos kirándulás” öt helyszínről indul 
egy időben. különösen az idősebbeknek kiváló lehetőség, 
hogy útközben is lehet csatlakozni az egyes szakaszokhoz. a 
közös imák a városért, a városmisszió szellemiségében hang-
zanak fel, hogy ezzel is lelki és közösségi élményt adjanak, 
miközben a vándorok felfedezhetik a főváros külső részeit.

salkaházi sára emlékére

az idén boldog salkaházi sára vértanú emlékére teszik meg a 
kilométereket a zarándokok. a 110 éve született apácát 1944 
decemberében lőtték a dunába a nyilasok. az apáca „bűne” 
annyi volt, hogy zsidókat bújtatott… 2006 szeptemberében 
avatták boldoggá.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�az életrevalók nevet is viselik a Pestszentimrei Baptista gyülekezet nyári 
programjai, amelyek igazán sűrűk, hiszen a nyár elejétől szeptember végéig 
program programot követ. ezekről beszélt háló gyula baptista lelkész.

�tizenharmadik alkalommal rendezik meg május 11-én a Budapestet 
körülölelő élő rózsafüzér zarándoklatot. a nap során kilenc zarándok-
lat lesz egy időben, s ebből kettő ezúttal is a kerületünkben fejeződik 

be, a havanna-lakótelepi esti szentmisével.

Az oldalt összeállította: róth ferenc
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a Hazai pálya 
előnye
 
Minden év mozgalmas a legjobb öttusázók számára, az idei esz-
tendőre azonban még inkább igaz lehet ez. A nemzetközi viada-
lokon a kerületünket is képviselő olimpiai bronzérmesnél, Marosi 
Ádámnál talán senki nem tudja ezt jobban.

A kiváló sportolónak, kerületünk sportarcának ugyanis – ha 
csupán a legfontosabb megméretéseket nézzük – a minszki Eu-
rópa-bajnokságon és a budapesti világbajnokságon kell bizonyí-
tania (újra) a klasszisát. Ez azt jelenti, hogy számára csak szep-
temberben „száll fel a fehér füst”. Addig edzés edzést, verseny 
versenyt követ. 

Legutóbb a Sportkastélyban rendezett asztaliteniszes Im-
re-kupán találkoztunk Marosi Ádámmal, amelyen rajthoz is 
állt. Elmondta, hogy a szeptember 3. és 9. között rendezendő 
olimpiai kvalifikációs világbajnokság rendkívül fontos lesz, hi-
szen akkor már a tokiói ötkarikás játékok helyeiért küzdenek. 
Hozzátette: örül annak, hogy hazai környezetben, Budapesten 
versenyezhet, mert a magyar közönség sok öttusázónak adott 
már olyan pluszerőt, amely a viadal dobogójának a tetejére re-
pítette.

A világbajnokságot megelőzően szűk másfél hónappal, július 
18. és 24. között egy másik kiemelt verseny is ott „kellemetlen-
kedik” még Marosi és a többi öttusázó előtt. Minszkben rendezik 
meg az Európa-bajnokságot, amelyet feltehetően nem nagyon 
várnak a sportolók, hiszen illene ezen is csúcsformát hozniuk, 
ami a közelgő vébé miatt szinte elképzelhetetlen.

Persze nehéz olyan feladatot kitalálni, amit e kemény sportág 
képviselői ne oldanának meg. Bizonyára így lesz ez az idei sűrű 
menetrenddel is.

sPortKétszáznál többen álltak rajthoz az Imre-kupa asztalitenisz-versenyen

Igazán jó helyezésről egyik gárda 
esetében sem  beszélhetünk, így 
mindkét együttesnek csupán a 
közepes bizonyítvány dukál.
A pestszentimrei PSK-nak még 
azért is meg kell küzdenie, 
mert az Újpest FC II-től olyan 
vereséget szenvedett, amelyet 
a klub is, a szakosztály is bizo-
nyára igyekszik minél gyorsab-
ban elfelejteni, vagy éppen me-
mentóként felírni, nehogy újra 
megtörténjen velük…

Igaz, hogy az újpesti csa-
pat az élen áll, a feljutásra is 
esélyes, az azonban még így 
is enyhén szólva súlyos, hogy 
az imreiek 10–0-ás vereséget 
szenvedtek, ami ritkaságszám-

ba megy… Egy ilyen meg-
semmisítő vereség után nehéz 
felállni és olyan hangulatot 
teremteni a csapat háza táján, 
amivel elhitethető, hogy van 
élet a „tízes” után is…

A PSK az áprilisi utolsó 
fordulót követően a BLSZ-ta-
bella 11. helyét foglalta el, 6 
győzelemmel, 7 döntetlennel, 
12 vereséggel és az ezzel meg-
szerzett 25 bajnoki ponttal. A 
kiesés réme nem fenyegeti az 
imreieket, de feltehetően nem 
a legsikeresebb szezonjaik 
közé sorolják majd a mostanit.

Némileg jobban állt az utol-
só áprilisi fordulót követően 
az 1908 SZAC Budapest, mert 

2 hellyel és 6 ponttal volt jobb 
a kerületi ellenlábasánál. A 
lőrinciek neve mellett 8 győ-
zelem, 7 döntetlen és 9 vereség 
állt akkor, amivel 31 pontot 
gyűjtöttek. Ez a 9. helyezéshez 
volt elegendő, ráadásul úgy, 
hogy egy mérkőzéssel keve-
sebbet játszottak. Mindazon-
által a SZAC sem búcsúzha-
tott elégedetten az áprilistól, 
hiszen a hónap utolsó körében 
1–0-ás vereséget szenvedett a 
Kelen SC-től.

Amiben szinte biztosak le-
hetünk: a SZAC is, a PSK is 
ugyanebben a bajnoki osztály-
ban kezdi majd az őszi sze-
zont.

évről évre népszerűBB
Minden eddiginél több pingponglabda pattogott

VereséGGel BÚcsÚztak az áPrilistól

Nem is lehetett volna eltitkolni, 
hogy mely sportág amatőr és profi 
versenyzői vették birtokukba áp-
rilis 27-én a Sportkastélyt, mert a 
pingponglabdák hangja és pattogá-
sa szinte már a parkolóból elárul-
ta a „poént”. Mellesleg az egykor 
kaucsukból előállított labdák ma 
már más anyagból készülnek. (Erre 
még visszatérünk az írásban…)

Vitathatatlan, hogy a sportág-
nak az április 28-án befejeződő 
budapesti asztalitenisz-világbaj-
nokság miatt voltak ünnepnapjai 
mostanában, de azért egy kicsit az 
Imre-kupa is hozzájárult azokhoz. 
Nem lehet párhuzamot vonni a két 
esemény között, ám vitathatatlan 
az a tény, hogy az Imre-kupa egyre 
népszerűbb, ismertebb már az or-
szághatárokon túl is.

nemzetközivé 
nőtte ki magát
A dicsérő szavak elsősorban az 
imrei „pingpongcsinálót”, Simon 
Károlyt illetik, aki immár ötödször 

vágott bele a verseny megrendezé-
sébe, amely előtt akkor is kalapot 
illik emelni, ha csak a puszta szá-
mokat nézzük.

A sportegyesület elnöke el-
mondta, hogy amikor öt éve meg-
rendezték az első Imre-kupát, alig 
volt ötvennél több induló.

– Emlékszem az akkori lét-
számra, alig értük el a hatvanat. 
Nem keseredtem el, mert tud-
tam, hogy a semmiből nem lehet 
mindent elérni egyik hónapról 
a másikra, de még egyik évről 
a másikra sem. Nem adtam fel, 
s jó, hogy nem, mert akkor ma 
nem lehetnék büszke arra, hogy 
telt ház van, valamennyi asztalt 
egész nap használja a kétszáz-
húsznál több induló. Ráadásul 
az idén már annak is örülhetünk, 
hogy nemzetközi lett a verseny, 
mert Erdélyből, a Délvidékről és 
Ukrajnából is van induló. Lehet, 
hogy más számára ez nem kü-
lönleges dolog, de számomra és 
az egyesület számára a mindent 
jelenti – mondta el a „kupatörté-

netet” az elnök, akinek volt dolga 
bőven, hogy április utolsó szom-
batján hetven éven felüli és általá-
nos iskolás legényke egyaránt ott 
üthesse a labdát az asztaloknál.

csÚcsforgalom
Akkor most hallgassuk meg Simon 
Károlytól a pingponglabda titkát.

– Ma már nem kaucsuklabdát 
használunk. Úgy tudom, ennek 
elsősorban környezetvédelmi oka 
van, a kaucsukfák megóvása. Kicsit 
másként pattan a műanyag labda, 
de csak az veszi észre, aki otthon 
van a sportágban, mert egyébként 
jól és jót lehet játszani vele. Láthat-
ja, ezt a sok embert sem zavarja, 
számukra az a fontos, hogy játsz-
hassanak.

Való igaz, volt az asztaloknál 
fiatal, öreg, volt fiú, lány, állt ott 
ügyes és ügyetlen, a lényeg az 
volt, amit Simon Károly meg-
álmodott, és az önkormányzat 
segítségével valóra váltott: aszta-
litenisznap mindenkinek.

továBBra is 
sPortosan
S ha már önkormányzat: a ver-
senyt Ughy Attila polgármes-
ter nyitotta meg, jelezve ezzel, 
hogy Pestszentimre-Pestszent-
lőrinc vezetői változatlanul 
kiemelten fontosnak tartják a 
sportot.

Az asztalhoz lépők csak 
alátámaszthatták ezt. A leg-
jobbak, a győztesek és a helye-
zettek azzal is, hogy érmekkel 
és serlegekkel gazdagodva tér-
hettek haza.

az alpolgármester 
labdái

aki ismeri, az nem 
csodálkozott azon, hogy 
galgóczy zoltán is ott 
izzadt az asztalok mel-
lett, hiszen minden évben 
elindul az imre-kupán. 
aki látott már közelről 
asztalitenisz-mérkőzést, 
az láthatta azt is, hogy 
az alpolgármester, ahogy 
mondani szokták, jó ba-
rátságban van a kis fehér 
labdával. fonákkal is, 
tenyeressel is jól kezelte 
azt, s nem egy győzelmet 
aratott a csoportjában.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�viszonylag stabil helyezéssel áll a Blsz-bajnokságban a két kerületi 
labdarúgócsapat, a Psk és a szac, bár az utolsó áprilisi fordu-
lóban mindkét gárda kikapott, ráadásul a Psk hatalmas zakóba 

futott bele. nézzük, mit tudnak, hogy állnak a csapataink a májusi 
fordulók előtt.

�ötödik alkalommal rendezték meg április 27-én az imre-kupa asztalite-
nisz-versenyt a Pestszentimrei sportkastélyban. Büszke lehet a rende-
ző Pestszentimrei Pingpongosok sportegyesület, mert néhány év alatt 

szinte a semmiből építettek fel egy olyan viadalt, amelyik mára országos 
méretűre bővült, és amelyre immár kétszáznál több nevezés érkezett.

Az oldalt összeállította: róth ferenc
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kerékgyártó györgy 

– Egy új iskolát kellett létre-
hozni. Csodálatos munka volt 
– emlékezett vissza a Karinthy 
gimnázium első éveire Kovács 
Imre matematika-fizika-szá-
mítástechnika szakos tanár, az 
intézmény egykori igazgatóhe-
lyettese. – Amikor megkérde-
zik, mire vagyok a legbüszkébb 
a pályámon, mindig rögtön azt 
felelem, hogy a Karinthyra.

már a gimiBen is…
Kovács Imre Sárbogárdon szü-
letett. A családban volt egy kán-
tortanító, aki hatott rá, de az 
igazi lökést a pálya felé a felsős 
matematika-fizika tanára adta.

– Vörös Lászlónak hívták, s 
nagyon szerettem az óráit. Ha-
mar kiderült, hogy érzékem is 
van ehhez a két tárgyhoz, ezért 

hatodikos koromra már tud-
tam, hogy tanár akarok lenni 
– mesélte. A gimnáziumban 
már arra is volt lehetőség, hogy 
próbálgassa a szakma fogásait. 
– Nagyon sokat magyaráztam 
a matematikát és a fizikát az 
osztálytársaimnak, és élveztem, 
hogy segíthetek nekik. Talán 
ekkor erősödött meg bennem a 
tanítás utáni vágy. 

egy hirdetés 
változtatott
A tanulóévek alatt alakult ki a 
kötődése Lőrinchez.
– Az édesapám nagybátyjáé volt 
az a Városház utcai ház, ahol 
most lakom. Sokat jártunk hoz-
zájuk, így magam is figyelemmel 
kísérhettem, hogyan változik a 
kerület. Emlékszem arra, hogy 
itt a Margó Tivadar utcán túl va-
lamikor kukoricás volt, emlék-
szem az Állami lakótelep keríté-

sére… Sok év eltelt azóta.
Kovács Imre 1978-ban költö-

zött a kerületbe, de nyolc éven 
keresztül még az akkori Nép-
köztársaság, ma Andrássy útra 
járt be, egy szakmunkásképző 
és szakközépiskolában tanított. 
Az hozott fordulatot az életében, 
hogy 1986-ban diplomát szerzett 
számítástechnika szakon is.

– Akkor olvastam egy hirde-
tést, hogy abban az iskolában, 
amely ma a Karinthy, számítás-
technika-tanárt keresnek. Az 
alapítás utáni második évben 
kerültem ide, tehát a kollégáim-
mal együtt részt vehettem egy új 
intézmény létrehozásában.

a keveseBB töBB
– A számítástechnikában én a 
programozást szerettem, amely 
algoritmikus gondolkodásra 
készteti az embert. Szerettem 

ezzel foglalkozni. A személyi 
számítógépeknek az a fajta hasz-
nálata, amely ma már természe-
tes, számomra nem szerez sok 
örömöt, nem ülök a gép előtt, 
inkább kertészkedem, vagy az 
unokámmal vagyok – árulta el 
Kovács Imre.

Februárban vonult nyugdíj-
ba, de óraadóként ma is tanít 
matematikát a Karinthyban. 
Úgy véli, a tantárgy iránti fogé-
konyság is változott.

– Régebben, ha fel-
adtam egy komolyabb 
példát, a tanulók akár 
órákat is képesek voltak 
eltölteni azzal, hogy 
megoldják. Ma-
napság tíz perc 
után feladják. 
Nagyon ér-
telmesek, 
o k o s a k , 
szorgal-
mas ak 
a fi-

atalok, de más a problémameg-
oldó gyakorlatuk. Egyébként az 
a szakmai véleményem, hogy 
változtatni kell a tanítás gya-
korlatán. Sokat változott a világ, 
rengeteg az új ismeret, nem lehet 
mindent a diákok fejébe töm-
ni. Mi a Karinthyban 
már régóta úgy taní-
tunk, hogy az első 
két év általános 
ismeretei után a 
diákok specializá-
lódnak, onnantól 
emelt szinten fog-
lalkoznak azzal, 
amiben a legjob-
bak. Állítólag az új 
Nemzeti Alap-
tanterv 

is számításba veszi majd ezt a 
gyakorlatot. Nem volna rossz.

Kovács Imre munkásságát az 
önkormányzat Pro Urbe Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre ki-
tüntetéssel ismerte el.

– Meglepődtem, de nagyon 
jól esett – mondta a 

díjazott. – Az em-
ber soha nem 
kitüntetésért dol-
gozik, de jó érzés, 
ha jelzik, hogy jól 
végzi a feladatát.

Pro Urbe díjjal ismerték el a Karinthy igazgatóhelyettesének munkájátPortré

pedig számolni jó 
Kovács Imre matematikáról, programozásról

�számítástechnikát is tanított a matematika és a fizika mellett, de nem ül naphosszat a gép előtt. 
nincs facebook-profilja, mégis tartja a kapcsolatot az egykori tanítványokkal és a kollégákkal. 
kovács imrének, a karinthy frigyes gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyettesének a munkás-

ságát az önkormányzat Pro urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjjal köszönte meg.

a bUdapesT főVáros 
XViii. kerüleT Helyi 

VálaszTási iroda TájékozTaTÓja
mozgóurna igénylésének 
szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem 
tud megjelenni a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota, fogyatékossága 
vagy fogva tartása ebben megaka-
dályozza, mozgóurnát kérhet. A 
törvény kizárólag a fenti esetekben 
engedi meg a mozgóurna igénybe-
vételét, más indokokra tekintettel 
(pl. munkahelyi elfoglaltság) nem 
vehető igénybe. 

A mozgóurna igénylését 2019. 
március 21-től lehet benyújtani.
• ONLINE igénylés 

o  ügyfélkapun történő azo-
nosítás nélkül (www.va-
lasztas.hu oldalon): a sza-
vazást megelőző 4. napon 
(2019. május 22. szerdán) 
16.00 óráig nyújtható be. 

o  ügyfélkapun történő azo-
nosítással: a szavazás 
napján (2019. május 26.) 
12.00 óráig nyújtható be. 

•    SZEMÉLYESEN történő 
igénylés
A szavazást megelőző máso-
dik napon (2019. május 24. 

pénteken) 16.00 óráig nyújtha-
tó be a helyi választási irodánál. 
• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik 
napon (2019. május 22. szerdán) 
16.00 óráig kell megérkeznie. 
•  írásbeli meghatalmazással 

rendelkező MEGHATALMA-
ZOTT útján történő igénylés 
o  a szavazást megelőző má-

sodik napon (2019. május 
24. pénteken) 16.00 óráig 
a helyi választási irodához 
vagy 

o  a szavazás napján (2019. 
május 26.) 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottság-
hoz nyújtható be. 

•  írásbeli meghatalmazással 
nem rendelkező ún. „KÉZ-
BESÍTŐVEL” (futár, hozzá-
tartozó vagy egyéb személy)
o  a szavazást megelőző negye-

dik napon (2019. május 22. 
szerdán) 16.00 óráig a helyi 
választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. 
május 26.) 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be, lezárt 
borítékban elhelyezve. 

A kérelmet a szavazást megelő-
ző második napon (2019. május 
24. péntek) 16.00 óráig lehet 
elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton vagy személyesen 
visszavonni, amennyiben annak 
feltételei már nem állnak fenn.

A kérelemnek tartalmaznia 
kell a mozgóurna-igénylés okát, 
valamint, ha nem a lakcímére 
kéri, akkor a pontos címet is, 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett 
személyes adatainak meg kell 
egyezniük az Ön lakcímkár-
tyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi vá-
lasztási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

Az elfogadott mozgóurna ké-
relem esetén a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottság két 
tagja felkeresi Önt lakóhelyén 
vagy az Ön által, a kérelemben 
megadott más címen annak ér-
dekében, hogy szavazatát a moz-
góurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos 
módon”, azaz személyesen nem 
szavazhat.

átjelentkezés szabályai:
Ha Ön a szavazás napján Ma-
gyarországon, de bejelentett 
lakóhelyétől eltérő településen, 
budapesti kerületben (vagy 
ugyanazon a településen, de a 
lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén) fog 
tartózkodni, átjelentkezéssel 
szavazhat. 

A 2019. május 26. napjá-
ra kitűzött EP-választáshoz 
kapcsolódóan átjelentkezési 
kérelmet 2019. március 21-től 
lehet benyújtani 2019. május 
22. napján 16:00 óráig.

Az átjelentkező választó-
polgár 2019. május 22. nap-
ján 16:00 óráig módosíthatja 
vagy – levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén – 
visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét.

Az átjelentkező választó-
polgár 2019. május 24. napján 
16:00 óráig – személyes vagy 
elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén 
– visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét. 

Az átjelentkezési kérelem be-
nyújtásának szabályai:
A kérelemben feltüntetett 
adatoknak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján 
feltüntetett adatokkal, ellen-
kező esetben a helyi válasz-
tási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

Átjelentkezni bármelyik ma-
gyarországi településre (buda-
pesti kerületbe) lehet.

Minden településen (buda-
pesti kerületben) csak egyet-
len szavazókört jelölnek ki 
az átjelentkezéssel szavazók 
részére. Az átjelentkezéssel 
szavazásra szolgáló szavazó-
helyiség pontos címe kerü-
letünkben (1183 Budapest, 
Kossuth tér 2-4. – Sztehlo 
Gábor Református Gimnázi-
um) melyről a helyi választási 
iroda írásban is tájékoztatni 
fogja.

Átjelentkezés esetén is igé-
nyelhet mozgóurnát abban az 
esetben, ha egészségi állapota 
vagy fogva tartás miatt nem 
tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben.

külképviseleti névjegyzék-
be vétel iránti kérelem be-
nyújtása 
Ha Ön magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópolgár, 
de a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, lehetősége van arra, 
hogy a www.valasztas.hu oldalon 
elérhető, a szavazás lebonyolítá-
sában résztvevő külképviseleten 
(nagykövetségen vagy konzulá-
tuson) adja le szavazatát.

A 2019. május 26. napjá-
ra kitűzött EP-választáshoz 
kapcsolódóan külképviseleti 
névjegyzékbe vételi kérelmet 
2019. március 21-től lehet be-
nyújtani 2019. május 17. nap-
ján 16:00 óráig.

A külképviseleti névjegyzékbe 
vételi kérelem benyújtásának 
szabályai:
A kérelemben feltüntetett sze-
mélyes adatoknak meg kell 
egyezniük az Ön lakcímkár-
tyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi vá-
lasztási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

A névjegyzékhez benyújtott kérelmekkel kapcsolatos egyéb kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve telefonon a 296-1371-es telefonszámon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas oldalra.

„az a szakmai véleményem, hogy változtatni kell a tanítás 
gyakorlatán. sokat változott a világ, rengeteg az új ismeret, 
nem lehet mindent a diákok fejébe tömni. Mi a karinthyban 
már régóta úgy tanítunk, hogy az első két év általános isme-
retei után a diákok specializálódnak, onnantól emelt szinten 
foglalkoznak azzal, amiben a legjobbak. állítólag az új nemze-
ti alaptanterv is számításba veszi majd ezt a gyakorlatot.” 


