
VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C – P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep p Lakatostelep p Liptáktelep p Lónyaytelep p Miklóstelep p Rendessytelep p Szemeretelep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-lakótelep p Újpéteritelep

2019. május 21. — XXVIII. évfolyam 9. szám

Vidám lesz a nyár a Bókayban 
 
Tavalyi árakon fürdőzhetünk a felújított medencében

�REMÉLHETŐLEG JÚNIUS ELEJÉRE ELFELEDHETJÜK A MÁJUSI ESŐZÉSEKET, ÉS IGAZI NYÁRI STRANDSZEZONHOZ MÉLTÓ IDŐ-
JÁRÁS KÖSZÖNT RÁNK, AMIKOR IGÉNYBE VEHETJÜK VÉGRE A BÓKAY-KERTI PARK USZODA ÉS STRAND FELÚJÍTOTT KINTI 
MEDENCÉJÉT.

BODZAY ZOLTÁN 

A strandszezonra a korábbi-
aknál is nagyobb mértékben 
felújított medence kellemes 
vizével, árnyas fák alatti na-
pozóterülettel és remélhetően 
verőfényes napsütéssel várja 
június 10-től a fürdőzni vá-
gyókat a Bókay-kert strand-
ja. A felhőtlen kikapcsoló-
dást ugyancsak segítheti, 
hogy a tavalyinak megfelelő 
jegyárak kal kereshetik fel a 
kerületiek és a távolabbról, a 
főváros más pontjairól vagy 
akár a környező települések 
valamelyikéről érkezők is a 
fürdőhelyet. 

ÚJ BURKOLATOT 
KAPOTT
A strand nyári forgalomra törté-
nő felkészítéséről Bögös József, a 
strandot üzemeltető Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Uszodaüzemeltetési Osztályá-
nak vezetője elmondta, hogy a 
nyitáshoz szükséges valamennyi 
munkát elvégezték a szakembe-
rek. Az osztályvezető hozzátet-
te, hogy a tanév utolsó napjaira 
időzítették a nyitás időpontját, 
amikor már érdemes fogadni a 
közönséget. 

– Ebben az évben jelentős
változások történtek a nagyme-
dencében, amelynek az egész 
belső burkolatát és a hozzá tar-

tozó külső peremrészt is kicse-
réltük. Az eddigi csempeburko-
lattal sok baj volt, a téli eső, a hó 
és a hideg tönkretette a csempék 
közötti fugákat, ezért most kék 
színű, korszerű fóliaborítással 
láttuk el a medence belső falát. 
Ezzel teljesen megújul a meden-
ce, amelyre alig lehet majd ráis-
merni.

KERTÉSZETI 
MUNKÁK
A felújított burkolat átadá-
sát követően próbaüzem lesz, 
amely abból áll, hogy a meden-
cét feltöltik vízzel, s ezt követő-
en még elvégezhetik a szüksé-

ges korrekciókat a kivitelezők. 
Ugyancsak a felkészülés része 
volt a gépészet egyik elemének, 
egy szűrőnek és a keringető 
szivattyúknak a felújítása. Ezen 
túlmenően a szokásos kerté-
szeti munkák és a terepren-
dezési feladatok vannak még 
hátra, amelyekkel a következő 
hetekben foglalkoznak a szak-
emberek.

BÍZVA A JÓ IDŐBEN
Az üzemeltetők bíznak abban, 
hogy az idei nyári érdeklődés 
legalább olyan lesz, mint ami-
lyen a tavalyi volt, bár a múlt 
évben visszafogta a strandolási 

kedvet az, hogy egészen július 
végéig mindig hétvégére romlott 
el az idő. Hiába volt magasabb 
az átlagos hőmérséklet, mint 
korábban, a hétvégi forgalmat az 
sem pótolhatta, hogy hét közben 
is megfelelő érdeklődés mutat-
kozott a strand iránt. Ennek el-
lenére is 13 866 vendég kereste 
föl a Bókay-kert strandját, ami a 
létesítmény kis méretét tekint-
ve szép szám, volt olyan nap is, 
amikor zárni kellett a belépést, 
mert az meghaladta volna a be-
fogadóképességet. 

A próbaüzem idején vizsgáz-
hat tehát az új medencebelső, és 
ha minden jól alakul – beleértve 
az eddig szeszélyes időjárást is –, 

akkor a Park strand június 10-én 
nyithatja meg a kapuit a nagykö-
zönség előtt. 
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Nyitvatartás és jegyárak

A Bókay-kerti strand a 
szeptember 1-jei szezon-
zárásig mindennap 9-től 19 
óráig tart nyitva. A jegyek 
és a szolgáltatások árai 
idén sem változtak:

–  egész napos felnőtt belé-
pő: 1000 forint

–  egész napos gyermek- 
belépő: 650 forint

–  egész napos családi
belépő, amelyet 2 felnőtt
+ 2 gyerek vagy 1 felnőtt
+ 3 gyerek vehet igénybe:
2650 forint

–  dolgozói + önkormányzati
kedvezményes belépő:
500 forint

–  napozóágy: 500 forint

NYITOTT RENDŐRÖK

A KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG rendszeresen 
szervez nyílt napot a diákok számára. Ezek 
célja az, hogy a fiatalok megismerjék a rendőri 
munkát, esetleg kedvet is kapjanak hozzá. 
Legutóbb, május 9-én, általános iskolásoknak 
tartottak bemutató foglalkozásokat. Ez volt az 
első alkalom, amikor a büntetés-végrehajtás is 
csatlakozott a rendezvényhez.

ÉPÜL AZ ARÉNA

MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT a városrész sport- 
élete. Elismerve a kerület életében évtizedekig 
fontos szerepet betöltő Lőrinci Sportcsarnok 
érdemeit, a vázáig lebontott épület mellett új 
alapkövet helyeztek el május 8-án. A létesít-
mény Budapest Airport Aréna néven kezdi 
majd el új életét. Az ünnepélyes rendezvényre 
illusztris vendégek érkeztek a Thököly útra.

EURÓPA DÖNT

A MAGYAR EMBEREK TÖBBRE HIVATOTTAK an-
nál, mint hogy az életüket a kenyér, a benzin 
árváltozásának szorításában éljék – fogalma-
zott ifjabb Lomnici Zoltán a május 26-i európai 
uniós választást megelőző lakossági fórumon. 
Az alkotmányjogász a 15-i rendezvényen 
Kucsák László választókerületi elnök vendége-
ként beszélt az Európára váró kihívásokról.

NYÁRINDÍTÓ FESZTIVÁL

VANNAK, AKIK NYÁRKÖSZÖNTŐNEK, vannak, akik 
az együttlét ünnepének, vannak, akik egyszerű-
en sztárparádénak nevezik a Vasvári Pál Tobor-
zó Fesztivált. A Városgazda Zrt. és a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület szervezésében, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzatának támo-
gatásával június 1-jén tartandó esemény idén is 
készen áll az elvárások teljesítésére.

A HAVANNA ÜNNEPE

A MÁJUS 17-18-19-i Havanna-ünnep egyben 
a zene, az ének és a tánc ünnepe is volt, 
nagyon sok jó programmal, örömmel és 
vidámsággal, napsütéssel és esővel. A 21. 
alkalommal megtartott rendezvény ezúttal is 
főleg a családi, baráti találkozásokról szólt, de 
aki egyedül vett részt az eseményeken, az is 
egy remek hangulatú közösségbe csöppent.
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GÁLL ANNA 

Első alkalommal csatlakozott 
május 9-én a büntetés-végre-
hajtás is a XVIII. kerületi Ren-
dőrkapitányság nyílt napjához: 
a Budapesti Fegyház és Börtön 
saját standdal vett részt az egész 
délelőtt tartó rendezvényen.

– Nagyon örülünk a csatlako-
zásnak, hiszen a büntetés-végre-
hajtásban folyó munka talán egy 
picit még a miénknél is titokza-
tosabb a kívülállók számára – 
mondta Jánosik István ezredes, a 
rendőrkapitányság vezetője.

Az eseményre érkező ke-
rületi iskolásokat ezen kívül is 
rengeteg érdekesség várta.

ÉRTÜNK 
DOLGOZNAK
Egy régi vélekedés szerint a férfi-
ak azok, akik a bemutatókon 
felveszik a fegyvereket, hogy kö-
zelebbről is megnézzék azokat. 

Elég ósdi nézet, mert ma már 
egyáltalán nem rendkívüli, hogy 
lányok is érdeklődnek a lőfegy-
verek iránt. Így volt ez a rendőr-
ségi nyílt napon is, ahol a részt 
vevő diákoknak lehetőségük 
volt néhányat kézbe venni.

Ám a nap természetesen nem 
csupán arról szólt, hogy a fiatalok 
a fegyverekkel ismerkedjenek.

– Azért nagyszerű ez a lehe-
tőség, mert megismerhetitek a 
rendőrök munkáját, a rendőrség 
mindennapjait – fogalmazott 
Galgóczy Zoltán alpolgármester. 
– Ha megismeritek, tisztelni tud-
játok ezt a munkát. Fontos, hogy 
tiszteljük a rendőröket, hiszen 
értünk dolgoznak, a biztonságot 
garantálják számunkra, minket 
védenek. Ezért kijár a tisztelet.

HOGYAN 
ZAJLIK EGY 
KIHALLGATÁS?
A rendőri munka rendkívül 
sokrétű. Az olyan gyakor-
lati eszközök mellett, mint 
amilyen a fegyverhaszná-
lat, a technikai eszközök és a 
harcművészetek alkalmazá-
sa, a munkakutyák beveté-
se, szükség van nagyon sok 
intellektuális képességre is: 
informatikai ismeretekre, 
nyelvtudásra, kriminalisztikai 
felkészültségre, pszichológiai 
ismeretekre és sok egyébre. 

A nyílt nap során a diákok a 
rendőri munka szinte minden 
elemével megismerkedhettek. 

– Én annak örültem, hogy 

kutyával is találkoztunk – 
mondta a hetedikes Melinda.

– Nekem az tetszett, hogy 
megmutatták, hogyan zajlik a 
kihallgatás – árulta el a hatodikos 
Bence.

Nem csak a fiúk körében 
aratott sikert az a csoportos 
vezetés, amelynek révén a 
legkülönbözőbb technikákat 
lehetett megismerni, köztük 
a szimulátorokat is. A délelőtt 
folyamán a rendőrségi munká-
ban is fontos elsősegélynyúj-
tással is megismerkedhettek a 
gyerekek.
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MIÉRT JÓ RENDŐRNEK 
LENNI?

Újra nyílt napot tartottak diákoknak a kapitányságon 

A katonák is
A számos stand között a Magyar Honvédség is képviseltet-
te magát egy sátorral. Nem titkolt céljuk volt, hogy az isko-
láskorú gyerekek számára érdekessé és vonzóvá tegyék a 
katonai pályát.

Retró és hagyomány
A mai diákok számára már 
múzeumi látványosságnak 
számít az a Lada kombi 
rendőrautó, amelyet meg-
tekinthettek a rendőrnapon. 
A nyolcvanas évek végéig 
megszokott volt egy ilyen 
jármű a magyar közutakon, 
ma már csak a rendőrségi 
hagyományőrzőknek kö-
szönhető, hogy még látható. 
Ahogyan a díszegyenruhás 
lovas rendőr is, aki ugyan-
csak feltűnt a kapitányság 
udvarán.

A rendőrök munkájának titkaiba kukkanthattak bele a diákok

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig

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

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 

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

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSEBŐK ZOLTÁN  
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

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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Az aréna alapkövének részét 
képező időkapszulába Tarlós 
István főpolgármester, Ughy At-
tila polgármester, Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a PLER 
Budapest társadalmi elnöke, 
Jost Lammers, a Budapest Air-
port Zrt. vezérigazgatója, Zsi-
ga Gyula, a Magyar Kézilabda 
Szövetség szakmai igazgatója, 
valamint Banyár László, az aré-
na jövőbeli üzemeltetését vég-
ző Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
helyezett el személyesen kivá-
lasztott emléktárgyakat. 

DÉLKELETI KAPU
Tarlós István a beszédében az 
elődök érdemeit méltatva a Bu-
dapestet jelentős fővárossá tevő 
egykori Közmunkák Tanácsát 
idézte, amely testület szerint a 

várostervezés az a művészet, 
amelyik várost alapoz meg illő 
tekintettel a lakosok egészségére 
és kényelmére, az ipar és a ke-
reskedelem boldogulására és az 
épületek szépségére. A főpolgár-
mester elmondta, hogy a város-
fejlesztőkkel szembeni elvárások 
mára nem sokat változtak, és 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre, a főváros délkeleti kapuja 
fontos része Budapest városfej-
lesztési terveinek. 

– A Lőrinci Sportcsarnok 
évtizedek óta egyik jelképe és 
ünnepelt otthona is volt a kerü-
leti sportéletnek. Az 1977-ben 
átadott, sokoldalúan kihasznált 
csarnok műszaki állapota lerom-
lott, időszerű volt egy komoly 
felújítás kezdeményezése, ami 
gyakorlatilag új építmény léte-
sítéseként kezelhető – hangsú-
lyozta Tarlós István.

EZREN A LELÁTÓN
A XVIII. kerületi önkormányzat 
és a helyi kézilabdaklub vezető-
sége két évvel ezelőtt indította el 
a sportcsarnok fejlesztésének és 
bővítésének előkészítését, amit a 
főváros is támogatott. A 2018-ban 
kiírt sikeres közbeszerzési pályá-
zat eredményeként az alapkőleté-
telt követően elkezdődhet az érde-
mi építőmunka. 

– A Budapest Airport Aréna 
akár ezer látogatót is képes lesz 
majd befogadni, és a fejlesztések 
révén lehetővé válik, hogy az épü-
letben a sportrendezvényeken kí-
vül minőségi környezetet igénylő 
egyéb eseményeket is szervezze-
nek. A tervek szerint a jelenlegi 
2862 négyzetméternyi beépített 
terület helyén két szinten össze-
sen több mint 4700 négyzetméter 
akadálymentes alapterületet alakí-
tanak ki. Lifttel, ezerfős lelátóval, 

közvetítőállásokkal, multifunk-
cionális edzőteremmel, öltözők-
kel, gyúróhelyiséggel, irodákkal, 
klubszobával, sportszertárakkal 
ellátott közösségi tér épül – tette 
hozzá a főpolgármester.

SZERETETT 
HELYSZÍN
Ughy Attila a kormányzat elmúlt 
időszakban kidolgozott átfogó 
sporttámogatási rendszeréről el-
mondta: az azzal a céllal született, 
hogy a hazai sportélet minősége 
jelentősen javuljon. Ennek elsőd-
leges feltétele a modern sportléte-
sítmények építése, illetve a meglé-
vők korszerűsítése. 

– Ahogy nagyban, úgy kicsi-
ben is az önkormányzatunk vá-
rosfejlesztési politikájában is évek 
óta prioritást élvez a sportpályák 
korszerűsítése, új létesítmények 
építése. Az elmúlt két választási 
ciklusban megújítottuk szaba-
didős parkjaink jelentős részét, 
sportpályáinkat, uszodáinkat, 
illetve a hozzájuk tartozó kiszol-
gáló infrastruktúrát. Most pedig 

egy olyan sportcsarnokot sikerül 
a XXI. század követelményei sze-
rint átépíteni, amely évtizedek óta 
jelképe és ünnepelt otthona a ke-
rületi sportéletnek – hangsúlyoz-
ta Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere, hozzátéve: azt 
szeretnék, ha a Budapest Airport 
Aréna a főváros egyik legnépsze-
rűbb sport- és rendezvénycsarno-
kaként funkcionálna a jövőben, és 
az élsport, a különféle közösségi 
események mellett kedvelt hely-
színe lenne az iskolai és az után-
pótlás-rendezvényeknek is. 

SZIMBÓLUM LESZ
Jost Lammers a repülőteret üzemel-
tető cég számára is nagy napnak 
nevezte az alapkőletétel napját. A 
Budapest Airport Zrt. vezérigaz-
gatója szerint az aréna nagyszerű 
szimbóluma lesz a kerület, a fővá-
ros és a repülőtér kiváló együttmű-
ködésének. Elmondta, hogy szá-
mukra is fontos a XVIII. kerülettel 
ápolt jó viszony, amelynek egyik 
eleme az, hogy a Budapest Airport 
a kerület legnagyobb adófizetője, 

s a repülőtér egyben a legnagyobb 
munkaadó is. 

– Mint az jó szomszédokhoz 
illik, örömmel mondtunk igent 
Ughy Attila polgármester úr felké-
résére. Az elmúlt években kialakí-
tott kiváló együttműködés garan-
ciát jelentett számunkra, hogy egy 
sikeres fejlesztésben veszünk részt 
azzal, hogy csaknem egymilliárd 
forinttal támogatjuk a beruházást 
– tette hozzá Jost Lammers. 

AZ 
IDŐKAPSZULÁBAN
Zámbó Ernő kerületi lakosként a 
tervezés folyamatán túli személyes 
élményeit is megosztotta az alap-
kőletételre meghívott vendégekkel. 
Az épület terveit készítő csapat tag-
jaként elmondta: alapszabály a ter-
vezésben, hogy a funkció, a szerke-
zet és a forma összhangban legyen. 
A szerkezet megmaradt elemei 
adottak, azokat meg kell erősíteni 
és bővíteni is szükséges

– A multifunkcionális létesít-
ményről a tervezés során folyama-
tos egyeztetés volt a leendő üze-
meltetővel annak érdekében, hogy 
minél jobban megfeleljen az aréna 
az elvárásoknak. A létesítmény 
a megjelenését tekintve pedig a 
korábbi ipari csarnok kinézetével 
ellentétben a kor szellemét is tük-
röző arculatot kap.

Az alapkőletétel helyszínén egy 
időkapszulát is „elástak” az utó-
kornak a beruházásban részt vevő 
társaságok és az önkormányzat 
képviselői. Ughy Attila emléktár-
gyként többek között a Városkép 
legfrissebb számát helyezte el, 
Lévai István Zoltán a PLER ké-
zilabdásai által aláírt mezt hozott 
magával, míg Jost Lammers a re-
pülőtér kifutójának egy darabját. 

A Lőrinci Sportcsarnok Budapest Airport Aréna néven kezdi el új életét FEJLESZTÉSEK

Mini KRESZ-park ugyan van 
már a kerület több óvodájában 
is, de olyan nagy méretű és a 
kerület valamennyi gyereke 
számára hozzáférhető, mint 
amilyen a Piac téren az egykori 
parkoló helyén lesz, eddig még 
nem volt. Május elején a föld-
munkák elkezdésével a kivite-
lező Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. szakemberei 
hozzáláttak a park építéséhez. x

A beruházással kapcsolatban 
Torma Beáta elmondta, hogy a 
park az óvodásoknak és kisis-

kolásoknak készül, akik játékos 
körülmények között tanulhatják 
meg itt az alapvető közlekedési 
szabályokat. A városrész ön-
kormányzati képviselőjétől azt 
is megtudtuk, hogy a KRESZ-
park a kerület legjellemzőbb út-
jait, tereit, közlekedési csomó-
pontjait mintázza majd.

– A park használata köz-
ben az utak felfestései mentén 
haladva a gyerekek megláto-
gathatják majd például a Gi-
lice térnek és környékének az 
útvonalait és kereszteződéseit, 

elsajátítva a legalapvetőbb köz-
lekedési szabályokat. Megtanul-
hatják a pályán a számukra fon-
tos útburkolati jeleket, valamint 
a közlekedési táblák jelentését is 
– tette hozzá Torma Beáta. 

A Teleki és az Aranyeső 
utca, valamint a Piac tér kö-
zötti területen az önkormány-
zat pénzeszközeiből megvaló-
suló beruházás keretében nem 
csupán a KRESZ-park készül 
el, hanem a hozzá tartozó jár-
da is megújul, valamint lesz-
nek padok és szemétgyűjtő 

edények is. Emellett az autók 
számára parkoló áll majd ren-
delkezésre. 

Az önkormányzati elkép-
zelések szerint a beruházás 
következő ütemében kiegé-
szül a park néhány egyedi ját-
szóeszközzel, mert a közelben 
nincsenek ilyenek. A környe-
zetet a meglévő zöldterület 
meghagyásával újítja meg a 
Városgazda Zrt. A Teleki utca 
útburkolata az elmúlt évben 
teljes hosszában megújult, de a 
készülő park melletti járda ak-
kor nem kapott új aszfaltot, ez 
idén nyáron valósulhat meg.

A földmunkákkal május 
elején elkezdett építkezés a 
tervek szerint július végére 
fejeződik be, az óvodások és 

a kisiskolások akkor vehetik 
birtokba a KRESZ-parkot. A 
környékbelieknek – de akár 
a kerület távolabbi pontjairól 

ide érkező családoknak is – ez 
a fajta játékos tanulás egy jó 
délutáni vagy hétvégi program 
lehet.

ELKEZDŐDHET AZ ÉRDEMI ÉPÍTŐMUNKA 
Ünnepelt otthona volt és lesz a kerületi sportéletnek 

ÉPÜL A KRESZ-PARK A PIAC TÉREN
Játékosan tanulhatják a gyerekek a közlekedési szabályokat

Látogatóközpont és 
kiállítás a régi-új  
csarnokról

A Budapest Airport Aréna 
ünnepélyes alapkőletéte-
lekor bejelentették, hogy 
szeptember elején láto-
gatóközpont és a Lőrinci 
Sportcsarnok történetét 
bemutató kiállítás nyílik. 
A Tomory Lajos Múzeum 
Szent Lőrinc sétány 2. alatt 
található kiállítóhelyén, a 
Múzeumsarokban relikviák, 
kisfilmek és a csarnok kü-
lönböző funkcióit megidéző 
játékos programok várják 
majd az érdeklődőket. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A régi lőrinci piac elhagyott aszfaltos pakolója hamarosan benépesül újabb közleke-
dőkkel, akik azonban kisautókkal, motorokkal és bringákkal érkeznek majd. Az önkor-
mányzat a jövő közlekedőinek a tudását alapozza meg a KRESZ-park építésével, amely 
még a nyáron elkészül.

�Elismerve a kerület életében évtizedekig fontos szerepet betöltő 
Lőrinci Sportcsarnok érdemeit, a vázáig lebontott épület mellett új 
alapkövet helyeztek el május 8-án. A létesítmény Budapest Airport 

Aréna néven kezdi el új életét.

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán
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Pályázatokat bírált el, és beszámolókat hallgatott meg a képviselő-testületKÖZÉLET

MEGSZÉPÜLŐ JÁTSZÓTEREK
A Gyermekzsivaj program sok száz gyermeknek szerez örömet 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kedves kerületi lakosok!
A Helyi Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek meg-
felelően Önkormányzatunk az idei évben is meghirdeti  
a házi komposztálási programot. 

Mivel Budapest területén 2011. december 1-től az avar 
és kerti hulladék elégetése tilos, ezért az ilyen jellegű 
hulladékot elsősorban helyben kell komposztálnia az  
ingatlan tulajdonosának.

Önkormányzatunk ehhez segítségként idén is pályáza-
tot hirdet és a nyertes résztvevőknek ingyenesen 1 db 
800 literes műanyag házi komposztáló edényt biztosít. 
A komposztáló edények korlátozott számban állnak  
rendelkezésre, ezért az elbírálás során az adatlapok  
beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.
 
A pályázatra azok a XVIII. kerületi lakók jelentkezhetnek, 
akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket 5 évig rendel-
tetésszerűen használják, amit a Környezetvédelmi Csoport munkatársai ellenőrizhetnek.
 
A pályázati adatlap személyesen beszerezhető és benyújtható az Ügyfélszolgálati Irodákon (1184 Üllői út 
400., 1188 Nemes u. 16), ügyfélfogadási időben a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál, valamint 
letölthető a www.bp18.hu honlapról. A pályázati adatlapokat postai úton is várjuk a 1184 Budapest, Üllői út 
400. Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának címezve.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Norbertnél a 296-1300/1732-es telefonszámon 
kérhető.

Jelentkezési határidő: 2019. június 10.
 Dömötör István
 alpolgármester

FELHÍVÁS
„Házi Komposztálás”

PÁLYÁZAT 2019

BODZAY ZOLTÁN 

A képviselők településrendezéssel 
és egészségügyi alapellátással kap-
csolatos kérdésekről, különböző 
beruházásokról, illetve óvodai in-
tézményvezetői pályázatokról tár-
gyaltak, valamint tájékoztatók és 
beszámolók meghallgatása mellett 
a kerület további fejlődését szolgá-
ló határozatokat hoztak. 

KISEBB 
ÖKOLÁBNYOM
Az egyik ilyen javaslatot Ughy At-
tila terjesztette a képviselő-testület 
elé pályázat kiírásáról társasházak 
és szövetkezeti lakóházak részére 
napelemes rendszerek telepítésére. 

A polgármester előterjesztésében 
szerepelt, hogy a napelemes rend-
szer egyértelműen a jövő energia-
termelő berendezésévé, az ökotu-
datos életmód nélkülözhetetlen 
eszközévé vált. A napfényt haszno-
sítja, ami nem igényel kitermelést, 
nem kötődik külön szolgáltatóhoz, 
és felhasználása sem rombolja a 
környezetet. Nem jár káros anya-
gok kibocsátásával, energiatakaré-
kos fogyasztású, és jelentős a szere-
pe az ökolábnyom zsugorításában.

Ennek jegyében a képviselő-tes-
tület felhatalmazta a településfej-
lesztési és fenntartható fejlődési 
bizottságot a 30 vagy annál több al-
betéttel rendelkező társasházi és la-
kásszövetkezeti lakóházak számára 
napelemes rendszerek telepítésére 

vonatkozó pályázat kiírására. A két 
ellenzéki módosító javaslat közül 
az egyiket – a kerület területén való 
egyenlő elosztásra vonatkozót – az 
előterjesztő befogadta a határozati 
javaslatba, amelyet végül a testület 
egyhangú szavazással fogadott el. 

EMLÉKHELY, 
FÁJDALOM
Az ellenzék érdeklődésére számot 
tartó másik határozati javaslat a 
Kerületünkben emlékhely állítása a 
kommunizmus áldozatainak címet 
viselte. Az előterjesztő Makai Tibor 
képviselő (Jobbik) szerint a kom-
munizmus áldozatainak elképesz-
tően nagy száma indokolja, hogy a 
kerületben is emlékhely létesüljön, 

amelynek jellegét és formáját szak-
emberek, művészek bevonásával 
lehetne meghatározni. Ellenzéki 
felvetésekre válaszolva a vitában 
Ughy Attila óvott mindenkit az 
egyoldalú kijelentésektől.

– Téves gondolatnak tartom azt, 
ha bármelyik hasonló helyzetben 
arról vitatkoznánk, hogy kinek a 
fájdalma nagyobb és erősebb. Aki 
az elmúlt évszázadban a rajtunk 

keresztül vonuló történelem során 
bármilyen módon áldozatul esett, 
annak a fájdalmát a magunkévá 
kell tennünk. Ha nem ezt tesszük, 
akarva vagy akaratlanul, de nagyon 
komolyan megbántunk embereket, 
utódokat, hozzátartozókat – hang-
súlyozta a polgármester.

Az emlékhely állítását célzó javas-
latot végül szintén egyhangú szava-
zással fogadta el a képviselő-testület.

ALAPKŐ ÉS 
JÓTÉKONYSÁG
Az ülésen döntés született további 
fontos kérdésekről is. Elfogadták 
a képviselők többek között a költ-
ségvetés néhány módosítását, s 
elbírálták a kerületi óvodavezetői 
pályázatokat. Meghallgattak több 
beszámolót, közöttük a BRFK 
XVIII. kerületi Rendőrkapitánysá-
gét, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokságét, a Rá-
kosmenti Mezei Őrszolgálatét, az 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft-ét, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt-ét és 
a Városrehabilitáció 18 Zrt-ét.

Ughy Attila tájékoztatta a kép-
viselőket az előző testületi ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről. Beszá-
molt arról, hogy május 8-án ünne-
pélyes keretek között tették le Tarlós 
István főpolgármesterrel a Lőrinci 
Sportcsarnok megújítását szimboli-
záló alapkövet. A sportlétesítmény 
a kerület szívében hamarosan Buda-
pest Airport Aréna néven szolgálja 
majd a sport- és a közösségi életet. 

Ugyancsak elhangzott, hogy az 
önkormányzat közreműködésével 
Ezer szív a Démétér házért címmel 
április 24-én fotókampányt tartot-
tak, amelynek célja a leukémiás 
gyerekek gyógyulását elősegítő 
intézmény megsegítése volt. A be-
folyt támogatásokat az alapítvány 
a Démétér-ház fejlesztésére for-
dítja, ahol a beteg gyerekek a szü-
leik társaságában gyógyulhatnak.  
A jótékonysági akció a polgármes-
ter kezdeményezésére még a nyá-
ron megismétlődik a kerületben.�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata képviselő-testületének május 16-i ülésén a képvi-

selők a kerületet érintő csaknem negyven napirendi pontot vitattak meg.

Gyerekzsivaj 

A testületi ülésen Ughy Attila beszámolt arról, hogy Gyerekzsi-
vaj néven játszótér-felújítási programot indított a XVIII. kerület, 
amelynek révén egy éven belül hét játszótér újul meg. Az 50 
millió forint értékű program több száz gyermek korszerű eszkö-
zökön való biztonságos játékát teszi lehetővé a játszótereken. 
Az idén megvalósuló hét komplex játszótér-felújítás helyszínei: 
Hősök tere, Búvár Kund tér, Havanna utca 54–62., Kandó tér, 
Lakatos-lakótelep (a Lakatos és a Nefelejcs utca sarkán), Bar-
cika tér, Alacskai úti játszótér. Az önkormányzat a megszépülő 
játszótereket folyamatosan adja majd át a családoknak.

MEZÍTLÁB AZ ÖSVÉNYEN
Van egy hely az egyik kerületi intézményben, ahol akár mezítláb is lehet járni. Ez 
az Alacskai Úti Idősek Otthona, ahol május 15-én mezítlábas tündérkertet avattak.

Ideális esetben mindent megteszünk az egészségünkért, ha kell, orvoshoz járunk, gyógyszert szedünk, vagy 
gyógyteát iszunk, tornászunk, kirándulunk, sétálunk. Május közepétől egy mezítlábas sétaösvényen gyalo-
golhatnak az Alacskai Úti Idősek Otthonának lakói, merthogy a belső udvarán avatták fel, de fogadnak nem 
intézményi lakókat is…

A Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett otthonban adták át az ösvényt, többek között a Főpolgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai Osztályát vezető Laki Ibolya jelenlétében. Az ünnepségen megjelent Ughy Attila 

polgármester is, aki a beszédében elmondta, hogy a kerületi önkor-
mányzat szívesen adott félmillió forintot a megvalósításhoz, mert 
a mezítlábas ösvény hozzájárul az itt élők egészségének a megőr-
zéséhez. 

– Nemcsak az időseknek, de a fiataloknak is hasznos ezen a kü-
lönleges ösvényen sétálni – mondta. Ezzel arra utalt, hogy nem csu-
pán az utógondozásban, hanem a prevencióban is kiemelt szerepe 
van a természetes talpmasszázsnak. 

Mi is valójában a mezítlábas ösvény vagy sétapark? Honnan 
ered? Erről Tepericsné Jámbor Klára tartott rövid ismertetőt. Meg-
tudtuk, hogy az egészséges életmódra fogékony és kirándulni szere-
tő németek ötlete volt az, hogy különböző természetes anyagokból 
(például homok, kavics, kő, fa) építsenek sétaparkot, amelyen me-
zítláb lehet közlekedni. Az évek során egyre népszerűbb lett az ötlet, 
számos országban épült ilyen park, így Magyarországon is. 

– A mezítláb járás ebben a természetes közegben nemcsak kellemes, de hasznos is az egészségre, mert ko-
moly biomechanikai változásokat indít el a szervezetben – tette hozzá a vezető ápoló. 

A beruházás összértéke elérte a kétmillió forintot. A XVIII. kerületi önkormányzaton kívül jelentős ösz-
szeggel járult hozzá a higiéniai termékeket forgalmazó Essity cég is. Divízióvezetője, Molnár László lapunknak 
elmondta, hogy ilyen ügyekben mindig szívesen segítenek. A támogatásukra egyébként pályázni lehetett, s a 
Tündérkert-projekt a másfél száz pályázat közül bekerült az első három közé. 

Az átadási ünnepségen – amelyet kulturális műsor zárt – megjelentek a fővárosi idősek otthonainak vezetői 
is, akiknek nagyon tetszett a mezítlábas ösvény, s azt szeretnék, hogy az ő intézményeikben is épüljön ilyen.

Temesi László
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Kakaós csigával, üdítővel és almával fogadták a kerékpárosokat KÖZÉLET

Mint az elmúlt években, idén is 
reggel fél 7 és 9 óra között várták 
a bringásokat az önkormányzat 
munkatársai. Varga Judit Veronika 
sportreferens elmondta lapunk-
nak, hogy eredetileg május 6-ra, 
hétfőre hirdették meg az akciót, de 
a rossz időjárás miatt áttették szer-
dára, amikor végre ki is sütött a nap 
a hosszú esőzés után. 

– Azért biztonságképp hétfőn 
is itt voltunk, és a mostoha időjárás 
ellenére jöttek is vagy tízen, de szer-
dán, a jó időben, már mintegy het-
venen regisztráltak – tájékoztatta a 
lapunkat a sportreferens. 

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester ugyan gépkocsival érkezett 

a Kossuth térre, de mint elmondta, 
ő is nagy biciklis.

– Ha időm engedi, inkább bi-
ciklire ülök, és a kerületben kereke-
zek. Remélem, hogy kerékpárutak-
ban az elkövetkező években még 
jobban fogunk állni. Nagy terveink 
vannak, azt szeretnénk, ha innen a 
belvárosba vagy a Duna-partra is 
biztonságosan el tudnánk jutni két 
keréken. 

Az alpolgármester ezt követően 
szót váltott az érkező bringások-
kal, gyerekekkel és felnőttekkel. A 
Bertalan család a Havanna-lakó-
telepről kerekezett ide. Zea négy-, 
Szabolcs hatéves, a nyolcéves bá-
tyjuk csak azért nem tudott jönni, 

mert iskolába ment. Az édesanya 
elmondta, hogy a „kertek alatt” 
bicikliztek a Kossuth térig, s tavaly 
is eljöttek, mert ezt nagyon jó prog-
ramnak tartják. Elfogyasztották a 
kakaós csigát meg a túró rudit, ittak 
rá egyet, majd az óvoda felé vették 
az irányt.

– Szeretünk bringások között 
lenni, mert jó társaság, nyugod-
tabbak, mint az autósok – mondta 
a mama, mielőtt nyeregbe szálltak.  

Varga Judit Veronika sikeresnek 
mondta a tavaszi bringás regge-
lit, amit ősszel, szeptember 19-én 
megismételnek.

-temesi-

BRINGÁS REGGELI A KOSSUTH TÉREN

ÜGYINTÉZÉS GYORSAN  
ÉS KÉNYELMESEN
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
 
Beszélgetés Hodruszky Csabával, a XVIII. kerületi hivatal vezetőjével.

– Egyre többen veszik igénybe a kormányablakok szolgáltatásait. Milyen praktikus tanácsokat adna 
azoknak, akik ügyeik intézésére készülnek az Üllői úti kormányablakban? 
– A kormányablakokban valóban egyre több az ügyfél, hiszen egyre több ügyet lehet intézni, kezdve 
a személyes okmányoktól a különböző családtámogatási kérelmeken át egészen a vállalkozásokhoz 
kapcsolódó adminisztratív ügyekig és persze a gépjármű-adásvételhez köthető ügytípusokig, hogy 
csak a legfontosabbakat emeljem ki. A kerületben több mint százezer ember él, akiknek a hivatalos 
ügyeiben legtöbbször a kormányablaknak van feladata. Az Üllői úti kormányablakunkban havonta 
kilenc-tízezer, naponta négyszáz-ötszáz ember fordul meg. Ez a szám mutatja, hogy évente legalább 
egyszer minden kerületi lakos megfordul nálunk, ezért igyekszünk úgy szervezni a munkát, hogy az 
az ügyfelek látogatási szokásaihoz igazodjon, és az ügyfélforgalom-terhelés optimális legyen. Fontos 
tehát az ügyintézés előtt akár online, akár telefonon tájékozódni arról, hogy az intézni kívánt ügyek-
hez milyen dokumentumokra van szükség, így az ügyintézésre fordított idő jelentősen rövidíthető.
– Akinek nincs ereje, ideje az ügyfélpont felkeresésére, hogyan tudja gyorsabban intézi az ügyeit? 
– Mindenképpen javaslom az ügyfélkapu nyitását. Ez a „közvetlen kapcsolat” az állammal lehe-
tővé teszi, hogy az ember az otthon kényelméből foglaljon időpontot a legközelebbi kormányab-
lakba, sőt az ügyfélkapun keresztül számos ügy otthonról is elintézhető. Folyamatosan nő azon 
ügyek száma, amelyek az ügyfélkapun – webes ügyfélsegéden –  keresztül intézhetők. Az, aki 
regisztrált az ügyfélkapun, a személyi okmányai lejártáról is kap e-mailban értesítést. Így elkerül-
hetők a lejárt igazolványokkal járó kellemetlenségek is. Akinek nincs 
internetelérési lehetősége, az a 1818-as telefonszámon foglalhat 
időpontot. Az időpontra érkező állampolgárokat a várakozó 
ügyfelek számától függetlenül a foglalt időpontban fogadják 
az ügyintézők.
– Most lesz az európai parlamenti választás. Számolnak az ügy-
félforgalom növekedésével? Hogyan készül a választásokra a kor-
mányhivatal? 
– Ahhoz, hogy valaki leadhassa a voksát, érvényes okmánnyal 
kell rendelkeznie, ezért érdemes mielőbb ellenőrizni a szavazásra 
jogosító okmányok lejárati dátumát. Annak érdekében, hogy 
minden választásra jogosult szavazhasson, az EP-válasz-
tások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartási rend lesz 
érvényben a kormányablakban, így ha a választás 
napján veszi észre valaki, hogy már lejárt az az 
igazolványa, amellyel szavazni kíván, akkor akár 
vasárnap is felkeresheti a kerületi kormányablakot, 
hogy megújítsa igazolványát.
– Az évnek ebben az időszakában folynak az érett-
ségik. Mennyiben érinti ez a kormányhivatal mun-
káját? 
– Igen, május valóban az érettségi vizsgák idő-
szaka, ezért megragadom az alkalmat, hogy 
minden érettségiző diáknak sok sikert, jó 
eredményeket kívánjak. A kerületi hivata-
loknak az érettségi lebonyolításában elsősor-
ban logisztikai, koordinációs és ellenőrzési 
feladatai vannak, hiszen az írásbeli tételeket 
szigorú biztonsági előírások betartásával a 
hivatal tárolja és adja át az adott vizsganap 
reggelén az érettségit lebonyolító iskolák ve-
zetőinek. Ahogy az elmúlt években, úgy most 
is elmondható, hogy az érettségik zökkenő-
mentesen folynak a kerületben, a kollégáim 
tehát idén is jól vizsgáztak, és reméljük, hogy 
így lesz ez a diákokkal is.

Kitartó nyugdíjasok
Jó érzés, amikor figyelemmel kísérik a vállalt feladatok rendszeres, lelkiismeretes tel-
jesítését. A polgármesteri hivatal képviselő-testületi termében május 11-én megrende-
zett oklevél-átadási ünnepségből kiderült, hogy a kerületben nagyon is odafigyelnek a 
Nyugdíjas Akadémia munkájára és szépkorú hallgatóira.

A 2018/2019-es tanév második szemeszterének vége előtt érdemes rápillantani néhány statisztikai adatra. 
A 18 tanfolyamra 826-an jelentkeztek, és a látogatottságuk meghaladta a 60 százalékot. A hetedik – egyben 
szemeszterzáró előadást – dr. Jászberényi József tartotta Magyar Aldebaránok címmel. 

A május 11-i rendezvény második félideje az elismerésről szólt. Az előadásokat rendszeresen látogató 
hallgatókat Ughy Attila polgármester köszöntötte: 

– Az akadémia népszerűségét az előadá-
sokon részt vevők száma is bizonyítja. Im-
pozáns adat, a hét előadásnak alkalmanként 
átlagosan száz hallgatója volt. A szépkorúak 
tanulási vágya és információéhsége példa-
értékű, fogadják gratulációmat.             

A polgármesteri gratulációval és kéz-
szorítással kísért oklevélátadáskor kiderült, 
hogy nem mind a 129-en tudtak személye-
sen megjelenni. 

– Jó néhányan igazoltan maradtak tá-
vol – kaptam magyarázatot Port Tivadarné 
szervezőtől. – Természetesen egy későbbi 
időpontban nekik is eljuttatjuk az elismerő 
okleveleket.   

Az ünnepség sütikben, pogácsában és 
szeszmentes italokban gazdag állófogadás-
sal zárult.  

G. A.

KINCSET ÉRŐ IVÓVÍZ
Több mint ezer pályázót értesített levélben Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata ezzel a szöveggel: „Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Házi esővízgyűjtés elnevezésű 
felhívásunkra benyújtott pályázatát elfogadtuk.” A tartályokat a Piac téri sátornál szemé-
lyesen is átvehették az érintettek május 11-én. 

A személyes átvétel lehetőségének sikere már közvetlenül a reggeli kezdés után nyilvánvalóvá vált. A 
pályázók hosszú sorokba rendeződve türelmesen vártak. Az önkormányzat munkatársai Dömötör 
István alpolgármester vezetésével a feladatokat megosztva tették a dolgukat. Voltak, akik a személyi 
igazolványokat és a lakcímkártyákat ellenőrizték, és voltak, akik átadták az esővízgyűjtő tartályokat. 
Ez utóbbiak közé tartozott az alpolgármester is. 

– Másfél óra alatt négyszáz 310 literes esővízgyűjtő tartály talált gazdára –tájékoztatott Dömötör 
István. – Kiszámíthatatlan volt, hányan döntenek a személyes átvétel mellett. Köszönettel tartozom 
mindazoknak, akik türelmesen kivárták az újabb szállítmányt, amely rövid időn belül meg is érkezett. 

Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy miért élhettek a véltnél kevesebben a házhoz szállítás 
lehetőségével.

– Elképzelhető, hogy figyelemmel kísérték az időjárás-jelentést, amely szerint a jövő hét elejétől 
esőzés várható. Ismert tény, hogy földünk ivóvíz-tartalékai sajnos csökkennek, ennek ellenére az ivó-
víz felhasználása rohamosan nő. Az ivóvíz drága kincs, s ha csapvíz helyett, mondjuk, a locsoláshoz 
esővizet használunk, amikor ez megoldható, jelentősen csökkenthetjük környezetünk terhelését. Az 
önkormányzat e célból hirdette meg a pályázatát. 

Azokat a kerületi lakosokat, akik nem vették át május 11-én a tartályokat, egy újabb levélben érte-
sítik arról, hogy mikor várható az ingyenes házhoz szállítás. 

Befejezésként egy várakozó hölgy tapasztalatát osztom meg az olvasókkal: „Néhány alkalommal 
magam is esővízzel locsoltam a muskátlikat, hálából a legszebb arcukat mutatták be.”    

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

Gönczöl András        

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kakaós csigával, üdítővel és almával fogadták a Kossuth téren a biciklivel érkezőket má-
jus 8-án az önkormányzat sportreferensei. Sokan jöttek egyedül, gyerekkel, szülővel vagy 
nagyszülővel. Regisztráltak a kijelölt standnál, elfogyasztották az ajándék reggelit és men-
tek tovább a dolgukra.
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 Virágba borult az egykori lőrinci piac helyén felállított sátorMOZAIK

Pistike, begónia, bársonyvirág, 
vinka és „társai” várták a pályá-
zókat – mert előzetesen kellett be-
nyújtani a virágigényeket –, akik 
szorgalmasan, megállás nélkül 
jöttek is, alig győzték kiszolgálni 
őket Kirrné Feicht Ágnes kerületi 
főkertésszel és Péter Norbert kör-
nyezetvédelmi ügyintézővel az 
élen. Tőlük tudtuk meg, hogy ez-
úttal is több kategóriában lehetett 
pályázni, családi házak kertjeinek, 
lakótelepi előkertek, erkélyek, ab-
lakok, intézmények udvarának 
virággal való díszítésére. A legtöb-
ben a háztulajdonosok voltak. 

Két éve már nemcsak levélben, 
hanem e-mailben is lehet pályázni 
a szebbnél szebb virágokra. Ughy 
Attila polgármester személyes 
hangú levelében ekképp válaszolt 
a jelentkezőknek: „Köszönetün-
ket fejezzük ki, hogy Ön is részt 
vesz ebben a közös programban, 

és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy 
minél zöldebb környezetben él-
jünk. Sokat teszünk azért, hogy 
kerületünk minél környezettu-
datosabb legyen.” A Szebb, virá-
gosabb kerületünkért! pályázatot 
követő virágosztást személyesen 
is megtekintette Dömötör István 
alpolgármester társaságában. 

– Ez az akció arra is jó, hogy 
az önkormányzat által biztosított 
egynyáriak inspirációt adjanak 
ahhoz, hogy ezek mellé a saját for-
rásból beszerzett virágokat is hoz-
zátegyék a pályázók a környezetük 
szépítéséért – mondta Ughy Attila.

– Az önkormányzat csaknem 
ötmillió forint értékben ajándé-
koz virágot a kerület lakosainak 
– tette hozzá Dömötör István 
alpolgármester –, akik élnek is 
ezzel a lehetőséggel. Első alka-
lommal, két évtizeddel ezelőtt, 
még alig százan, most már ezer-

hatszázan! Az akciónk jelentősen 
hozzájárult a lakosok szemléleté-
nek megváltozásához, ösztönző-
leg hat ugyanis arra, hogy minél 
szebb, virágosabb környezetben 
éljünk. Minden évben százmillió 
forintot költ az önkormányzat 
környezetvédelmi programokra, 
amelyek közül ez a legrégebbi. 

A pestszentimrei Belsőma-
jor-lakóparkból érkező Es-
tók-Nagy Ildikó elmondta la-
punknak, hogy minden évben 
pályázik, mert szeret kertész-
kedni, szereti széppé varázsolni 
a lakókörnyzetét.  

A növényeket persze egész 
évben gondozni kell, de meg-
éri, már csak azért is, mert egy 
szakemberekből és civilekből 
álló zsűri nyáron értékeli a „ma-
gánkertészek” munkáját, s a leg-
szebb kerteket ősszel díjazzák. 

Temesi László

EGYNYÁRIAK A VIRÁGOSABB KERÜLETÉRT
Virágba borult az egykori lőrinci piac helyén felállított sátor, több száz ládában illatoztak az egynyáriak, amelyekért öt napon keresztül percenként jöttek a kerület lakosai. Május köze-
pén több mint másfél ezren éltek az önkormányzat kínálta lehetőséggel, hogy megszépítsék a lakóhelyüket.

LOKÁLPATRIÓTA VÁLLALKOZÁSOK
Ismerős arcokat fedeztünk fel az Együtt Pestszentimréért Egyesület által szervezett vállal-
kozói fórumon május 7-én. Vajon lehet-e üzleti haszna annak, ha az imrei emberek – legye-
nek eladók vagy vásárlók – ismerik egymást, sőt köszönőviszonyban vannak? Egy gyors 
közvélemény-kutatás eredménye határozott igen volt.

A fórum előadóit, vendégeit Újvári Miklósné, az Együtt Pestszentimréért Egyesület elnöke köszöntötte. Tartalmas 
és kimerítő tájékoztatást kaptunk az este első előadójától, Lévai István Zoltán alpolgármestertől – aki egyben 
önkormányzati képviselő is a kerületrészben – az imrei beruházásokról, fejlesztésekről és a várható átadási idő-
pontokról. Szó esett többek között az útjavításokról, a fekvőrendőr-igényekről és a körforgalmi rendszer közle-
kedéstechnikai hasznosságáról is. A vállalkozásokat is érintő adók sokféleségéről kaphattunk egyszerű és érthető 
tájékoztatást Tasy Józseftől, az önkormányzat adócsoportjának vezetőjétől és Torma-Olasz Lilla adóügyintézőtől. 
A más kerületek adóztatási mértékeivel való összehasonlításból igen jól jött ki Pestszentlőrinc-Pestszentimre. 

A hitelek, pályázatok lehetőségeivel ismerkedhettünk meg Tóth Jánosnak, az OTP Bank XVIII. kerületi fió-
kigazgatójának a jóvoltából.

Napjaink kiemelt problémájává izmosodott a szakmunkáshiány. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
XVIII. kerületi tagcsoportjának elnöke, Erdődy Viktor a kamara szerteágazó feladatairól tájékoztatott. Elmondta, 
hogy komoly szerepet vállaltak a szakmunkás- és iparitanuló-képzéssel kapcsolatos összetett munkában, s egy-
ben emlékeztetett arra, hogy a kerületi irodájuk ajtaja nyitva áll a vállalkozók, illetve a vállalkozni szándékozók 
előtt. Emellett beszélt a Széchenyi Kártya által kínált lehetőségekről is. Meglepően magas számadattal kezdte 

a beszámolóját Banyár László, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. 
Gondolták volna, hogy a városüzemeltető cég 
ügyfélszolgálata az elmúlt év során tízezer ügy-
gyel foglalkozott? Érthetőbbé vált ez a magas 
szám, miután a vezérigazgató ismertette a Vá-
rosgazda tevékenységi körét.  

Ez felöleli az önkormányzati ingatlan-
vagyon kezelését, műszaki karbantartását, 
a közterületek gondozását, számos kerületi 
sport- és kulturális intézmény, továbbá a he-
lyi média működtetését. Emellett a társaság 
szervezi a helyi közfoglalkoztatást, a leány-
cégei révén pedig bérbeadással, társasházke-
zeléssel és fejlesztési projektek menedzselé-
sével is foglalkozik.

A közel háromórás fórum végén felmerült 
egy vállalkozói bál megrendezésének igénye.

-gönczöl-

Regionális kampánygyűlést 
szervezett május 11-én az 
MSZP kerületi szervezete a Ró-
zsa Művelődési Házban, ahova 
a szervezők olyan országosan 
ismert pártpolitikusokat hívtak 
meg, mint az európai parlamen-
ti választáson listavezető Tóth 
Bertalan, a jelenleg is képviselő 
Szanyi Tibor és Ujhelyi István, 
valamint az MSZP és a Párbe-
széd közös listáján szereplő Já-
vor Benedeket helyettesítő Sza-

bó Tímea, a fiatalokat képviselő 
Kálló Dániel. Természetesen ott 
volt háziasszonyi szerepben a 
kerület országgyűlési képviselő-
je, Kunhalmi Ágnes is.

A színpadon egymást váltó 
politikusok elmondták a vélemé-
nyüket a jelenlegi kormányzásról 
és az európai parlamenti képvi-
selők elmúlt évekbeli tevékeny-
ségéről. Ellenzéki szerepüknek 
megfelelően bírálták a kormány-
párti politikusok hazai és európai 

politikájának egyes elemeit.
Fórumra invitálták a szocia-

lista politikusok a nyugdíjasokat 
május 15-én a Kondor Béla Kö-
zösségi Házba. Kunhalmi Ágnes 
a Nyugdíjas Parlament kihe-
lyezett ülésén elmondta többek 
között, hogy a társadalomnak 
méltányosabban kellene bánnia 
az idősekkel.

– Egy fejlett demokráciában 
jobban meg kellene becsülni az 
időskort. Nem könyöradomány-

ként kellene tekinteni a nyugdíj-
ra, hanem mint egy szerzett jogra 
– tette hozzá a kerület országgyű-
lési képviselője. 

Szaniszló Sándor, az MSZP fő-
városi képviselője szerint, ami jó 
és működik, azt meg kell tartani 
a kerületben. Itt az élelmiszerosz-
tásra, a Nyugdíjas Akadémiára 
és az időskorúak szervezeteinek 
támogatására gondolt, de – mint 
hozzátette – szükség lenne egy 
emelt szintű nyugdíjas otthonra, 

mert egyre több ember igényel-
ne ilyet. A Magyar Nyugdíjasok 
Egyesületeinek Országos Szövet-
ségét képviselő elnök, Némethné 
Jankovics Györgyi statisztikákkal 
és kutatásokkal alátámasztva is-
mertette a nyugdíjasok jelenlegi 
helyzetét és várható kilátásait.

Korózs Lajos, az Országgyűlés 
Népjóléti bizottságának elnöke töb-
bek között a vidéki időseknek nyúj-
tott szociális szolgáltatások, a házi 
segítségnyújtás, az otthoni ápolás 

hiányosságairól beszélt. Hangsú-
lyozta, hogy az idősügyi szolgálta-
tásokért a nyugdíjasok számának 
rohamos növekedésével a jövőben 
még kiélezettebb harc következik, 
mint amilyen eddig bármikor volt. 

B. Z. 

HAZATALÁLTAK A KERTÉPÍTŐK
 
Újra a Balassa és 
a Haladás utca 
m e t s z é s p o n t -
jában található, 
immár megújult 
közösségi térben 
versenyeztek apró 
virágos kertjeikkel 
a kerületi óvodás, 
iskolás és intéz-
ményi csapatok.

– Aki a kezdetektől 
figyeli ezt a kezde-
ményezést, emlék-
szik, hogy öt évvel 
ezelőtt itt kezdtük el, 
csak akkor maga a 
környezet még nem 
volt olyan szép, ren-
dezett, mint most – 

mondta Dömötör István alpolgármester május 10-én, megnyitva az óvodások, diákok és közintézmé-
nyek számára kiírt Kerületi apró virágos kertek elnevezésű kertépítő versenyt. 

Az alpolgármester hozzátette:
 – Amikor az első versenyt elindítottuk, aggódtunk, hogy mi lesz majd a szabadon kint hagyott kis-

kertek sorsa. Nagy öröm volt látni, hogy a járókelők megcsodálják az alkotásokat, tiszteletben tartják 
azoknak a munkáját, akik ezeket készítették.

Az önkormányzat környezetvédelmi csoportja által szervezett akció keretében a csapatok maguk 
álmodják meg a kertjük tematikáját, ők adnak neki címet, és a kapott növényekből, valamint a szer-
zett vagy saját kezűleg készített kiegészítőkből állítják össze a művüket, amelyet zsűri rangsorol. Az 
esemény, amelyet az elmúlt évben a lőrinci piac melletti terület rendezése miatt a Kossuth téren ren-
deztek meg, most hazatalált.

A művek – ahogy arra Dömötör István felhívta a figyelmet – a vegetációs időszak végéig teljes pom-
pájukban láthatók a helyszínen. Akár egy rövid hétvégi séta célja is lehet végignézni a több mint kéttu-
catnyi szellemes, kreatív alkotást.

K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kampányoltak a szocialisták
Két, MSZP által szervezett eseménynek adott otthont a kerület május első felében, amikor országos politikusok is elmondták a véleményüket
 Európáról és a nyugdíjasok hazai helyzetéről.
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Művészeti szomszédolás a Kondorban KULTÚRA

CSISZOLATLAN GYÉMÁNTOK

Május 10-én, akárcsak tavaly 
ilyenkor, megtelt a Kondor Béla 
Közösségi Ház verselő, zenélő, 
táncoló gyerekekkel és a szüleik-
kel, tanáraikkal. A „házban”, ahol 
rendszeresen tartanak ásvány-
börzét sok értékes ásvánnyal, 
ezúttal csiszolatlan gyémántokat 
láthattunk. Százhúsz sikerél-
ményre éhes gyermek mutatta 
meg, hogy mit tud. Egészségügyi 
problémáik ellenére is igen tehet-
ségesnek és merésznek tűntek. 

– Nagyon fontos számomra, 
hogy a sajátos nevelési igényű, 

illetve hátrányos helyzetű fiata-
lok megmutathassák, hogy ők is 
képesek színvonalas előadásra, 
kreatív alkotások megvalósításá-
ra. Így, ilyen alkalommal jutnak 
sikerélményhez, és kapnak újabb 
lendületet tanulmányaik folyta-
tásához – tájékoztatta lapunkat a 
rendezvény kitalálója, szervezője 
és házigazdája, a kreatív és elhi-
vatott gyógypedagógus, Magyar 
Gabriella.

Idén hét fővárosi intéz-
ményből, sőt Szegedről is jöt-
tek, „kincsek”, akiket Galgóczy 

Zoltán köszöntött, mielőtt el-
kezdődött volna a nemes ver-
sengés.

– Öröm újra sok régi kincs-
keresőt itt látni – mondta az 
alpolgármester –, és még na-
gyobb öröm új arcokat is látni. 
A rendezvény célja az, hogy ezek 
a csiszolatlan gyémántok meg-
mutassák a csillogásukat. Jó ér-
zés, hogy egyre többen mutatják 
meg, jelentkeznek a „kincske-
resőre”, hála a szülőknek és a pe-
dagógusoknak. Nemes küldetés 
ez, amihez sok sikert kívánok.

Több mint félszáz produkciót 
láthattunk, a zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, de nem is az volt 
a legfőbb cél, hogy az egész na-
pos rendezvény végére sorrendet 
állítson, mert itt mindenki győz-
tes volt, a fellépők és a nézők is. 
A helyezettek az élmény mellett 
ajándékokkal gazdagodva tér-
hettek haza. 

Cikkeink mellett színes kerü-
leti hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a Tovább18.hu ol-
dalon.

-temesi-
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Hetedik éve rendezik meg kerületünkben a Kincskereső Kulturális Találkozót a tanulási nehéz-
séggel küzdő, sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetben élő óvodások és diákok 
számára. 

„Nincs olyan, hogy vége van, amíg nincsen vége” – ezt akár 
maga Churchill is mondhatta volna, de csak egy focista mondta,
habár ő is brit, ezt azért meg kell jegyezni…

Milyen igaz: „Öregedés közben nem mindenkinek javul az egészsége.” Ezt egy 101 éves ember állítja Jonas 
Jonasson regényében, vagyis nyugodtan hihetünk neki. Mondtam már, hogy rajongok a jó mondásokért? Én 
olyan furcsa kislány voltam, hogy előbb tudtam írni, mint olvasni – így fordulhatott elő, hogy néha bajban 
voltam a szavakkal (ez főként nagyon fiatalon és nagyon öregen fordul elő az emberrel, de nem akarom Jolánt 

megbántani, pláne, hogy fiatalabb nálam). Például előszeretettel kevertem a j és az l betűt, arra gondoltam, hogy jó, de azt 
mondtam, hogy ló. Nekem a Juliska néni Luliska volt, a jövök pedig löbök – de ez már fejlődés volt, mert először még azt 
kiabáltam a többieknek: „Ém ics a böbök!” (Magyarul: én is jövök.) Amikor teljesen magánszorgalomból közmondásokat 
kezdtem körmölgetni, ezért eleinte félreérthetők voltak az aranyigazságaim. „Lóból is megárt a sok.” Ezt Pista bácsi, aki 
foglalkozását tekintve lókupec volt, kifejezetten vitatta. Ugyanis hosszú életének egyik kijegecesedett tanulsága éppen az 
volt, hogy a lóból nemhogy ártana a sok, sőt egyenesen jó, igaz, nem mindegy, hogy  milyen állapotban van a fogazatuk. A 
jó ló (mondogatta) a zablát is elrágja. Csak jóval később tanultam meg, hogy ezt a szót fékemlőnek és szájvasnak is mond-
ják, igaz, úgy sohasem hallottam.

Mit is akarok mondani… Ja, igen! Hogy imádom a jó mondatokat. Életem során több tucat füzetet teleírtam velük. Meg 
kell mondanom, hogy az írók viszik a pálmát, de érdekes, hogy a politikusok szorosan ott vannak a nyomukban. Jó, persze, 
Julius Caesar meg a kocka (nem a Rubik), de az ma már közhely. Churchill! Érte egyenesen rajongtam. Szerintem éppen 
a „jó” mondataival tudta lenyomni a derék britek torkán a keserű pirulákat is, amikor vért és könnyeket ígért a második 
világháború kitörésekor, és ami nagy szó: be is tartotta... Mesélik, hogy egyszer egy amerikai egyetemen, amikor éppen va-
lami nagy beszédet vártak tőle, csak ennyit mondott: „Soha ne add fel!” Sarkon fordult, és lement a pulpitusról, aztán másfél 
óráig tartott a tomboló tapsvihar. Na ja, ehhez kicsit meg kellett nyerni a háborút. Különben  akkor már benne volt a korban, 
talán hetven is elmúlt, ezután már a miniszterelnökséget is csak egyszer vállalta föl, de nyolcvanegy évesen azt is letette, 
ebben a korban már kezd fáradni az ember, ezt magamról tudom.

Van az a focista gyerek, a Danny Rose az angoloknál (Tottenham), az mondott most az Ajax-meccs után valami ilyen… 
nagyon churchilleset. (Bocs, de unom már magyarázgatni, hogy egy öregasszony is rajonghat a fociért – a jóért!) 

Ugye, a hollandok 1–0-ra megnyerték az első meccset (idegenben!), és hazai pályán az első félidőben is bevarrtak két 
további gólt – az már három. Na, erre kössetek csomót! 

De akkor jöttek azok a kis churchillek, azaz britek (szintén londoni csapat, ha nem tudnánk), és a második félidőben 
minderre hárommal feleltek! Hárommal! Azannya! A harmadik gól már a kilencvenedik percen túl. És micsoda gól! Azt 
látni kellett (ja, persze, már éjszaka volt). Az Ajax-játékosok, szegények,  a végén csak feküdtek a földön, és sírtak. Mert 
nem értették. 

Pedig… ilyen a foci. (Meg a boksz is.) A riporter akkor kérdezte Dannyt, hogy is van ez az egész. Hát… (felelte Rose 
nagyon is higgadtan, hiába, hogy a klub neve – Hotspur – valójában forrófejűt, lobbanékonyt jelent)… hát…

„Nincs olyan, hogy vége van, amíg nincsen vége.”
Ha jobban belegondolunk, ez nem is csak futballmeccsekre vonatkozhat.

MATEKOZTAK  
A DARUSBAN

A budapesti általános iskolások matematikaversenyét idén 
is a Darus Utcai Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolában rendezték meg május 13-án. Százhatvanan 
oldották meg a feladatokat, s évfolyamonként az 1–6. he-
lyezetteket jutalmazták.

A kis matematikusokat a házigazda iskola igazgatója, Bakos Péterné 
köszöntötte, majd Galgóczy Zoltán alpolgármester megnyitotta a ver-
senyt, azt tanácsolva a gyerekeknek, hogy ne izguljanak, mert itt már 
mindenki nyertes, hiszen a fővárosi döntőt megelőzően a kerületi 
megmérettetésen győztek.

– Magyarország matematikai nagyhatalom, számos világhírű mate-
matikust adott a világnak, köztük a két Bolyait – mondta. – E tantárgy-
ban, amely a tudományok alapja, ma is sok tehetség jeleskedik hazánk-
ban. Sokaknak szórakozás a feladatok megoldása, bevallom nekem nem 
az volt… Már előre gratulálok nektek és a felkészítő tanáraitoknak, mert 
ezen a versenyen a legjobbak indulnak, és biztosan alaposan felkészülte-
tek a fővárosi döntőre, amelyhez jó „szórakozást” kívánok. 

Ezt követően a diákok beültek az iskolapadba, hogy megoldják a 
feladatokat, amelyeket a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium matematika-munkaközössége állított ösz-
sze, élén Rubóczky György tanárral, aki dicsérte a helyszínt, az iskola 
rendezését. Ezután az ebben főszerepet játszó tanárnő, Kóra Márta 
ismertette a versenyzőkkel a gyakorlati tudnivalókat. A dolgozatokat 
a kerületi matematika-munkaközösség vezetői javították ki.

Az ünnepélyes eredményhirdetést két nappal később, 15-én tar-
tották meg a tanintézményben. Sajnos a helyezettek között nem volt 
kerületi tanuló.

T. L.

RITMIKUS VENDÉGMŰVÉSZEK 
KŐBÁNYÁRÓL 

Egyfajta művészeti szomszédolás keretében a Kőbá-
nyai Képző- és Iparművészek Egyesületének Ritmus 
címmel nyílt kiállítása május 9-én a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban.

A megjelent művészeket és a közönséget az intézmény igazgatója, 
Varga Ferenc köszöntötte, aki – elsősorban a Kőbányáról érkezett 
vendégeknek – bemutatta a közösségi házat is.

Galgóczy Zoltán örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
kőbányai alkotóművészek bemutatkoznak a XVIII. kerületben. 
Az alpolgármester kiváló kezdeményezésnek nevezte az alkal-
mat, amikor a két kerület művészei találkozhatnak, megismer-
hetik egymás alkotásait, művészeti stílusát. Egyben röviden szólt 
a XVIII. kerület kulturális életéről, amelynek fontos része a több 
mint száz aktív képzőművész.

– Büszkék vagyunk kerületünk gazdag, pezsgő, színes kulturá-
lis életére, és arra, hogy a három közösségi házunk egyikében, a 
Havanna-lakótelep szívében található, Kondor Béláról elnevezett 
intézményben köszönthetjük kőbányai vendégeinket, ahol heten-
te, kéthetente egy-egy újabb tárlatot tekinthetnek meg az ide láto-
gatók – tette hozzá Galgóczy Zoltán.

Kőbánya alpolgármestere, Weeber Tibor a köszöntőjében a kő-
bányai művészek szabad akaratából és összefogásával 21 éve ala-
kult Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületét mutatta be. 
Ismertette a városrész kulturális életét s abban a képzőművészek 
lehetőségeit és szerepét. Egyúttal köszönetet mondott a kezdemé-
nyező vendéglátóknak a meghívásért.

A kiállítást megnyitó Oszvald György újságíró az alkotásaikon 
keresztül mutatta be a kőbányai képzőművészek tárlatát. Részle-
tesen szólt a kiállítás tematikáját meghatározó ritmus jelenlétéről 
a művekben, illetve a képek, szobrok tér- és kisplasztikák nézőre 
gyakorolt hatásáról.

A tematikát meghatározó ritmus a zenei közreműködő, Gyár-
fás István dzsesszgitáros előadásában is hangsúlyos szerepet ka-
pott, érdekes hangulatot teremtve az eseményen. 

Bodzay Zoltán
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Tavaszi Zeneünnep a Gyöngyvirág Szociális SzolgálatnálKULTÚRA

A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
a sérültek és az épek találkozása 
jegyében minden évben megtartja 
a Tavaszi Zeneünnepet. Az épület 
kertjében egy nagyobb sátrat kel-
lett felállítani, hogy védje az esőtől 
a fellépőket és a vendégeket, ettől 
azonban a hangulat talán felfoko-
zottabb is volt. Az általános iskolás 
gyerekek és az egyes intézmények-
ből fellépni érkező, különböző 
korosztályokat átívelő énekesek, 
táncosok élvezték a sátor családi-
asabb hangulatát. 

Az eseményen jelen volt Dö-
mötör István alpolgármester, 
Holové Zsolt György, a polgármes-
teri hivatal humánszolgáltatási 
irodájának vezetője, Kulik Edina, 
az iroda referense, valamint a szo-
ciális szolgálatok vezetői.

Megnyitó beszédében Dömö-
tör István a zenéhez fűződő sze-

mélyes viszonyáról beszélt. Cso-
dálatát fejezte ki azok iránt, akik 
a zenét képesek olyan módon 
átadni, hogy azzal a nagyobb kö-
zönségnek is örömet tudnak sze-
rezni. Az éppen esős időjárásra 
utalva elmondta, hogy a zene az, 
ami bármilyen körülmények kö-
zött vidámságot, napsütést tud 
varázsolni az emberek életébe. 

A Gyöngyvirág Szociális Szol-
gálat vezetője, Tímárné Penczi Ildi-
kó a Tavaszi Zeneünnep történetét 
ismertette. Elmondta, hogy tizen-
egy évvel ezelőtt a IX. kerületi Dió 
Általános Iskola énektanára, Baj-
nok Gábor ötlete volt, hogy legyen 
a fővárosban egy ilyen zeneünnep, 
amelyet a fogyatékkal élőket okta-
tó iskolák, illetve napközik szer-
veznek meg minden tavaszi héten 
láncszerűen az intézményekben. 
Mindez „a zene mindenkié” ko-

dályi gondolatból adódott, hiszen 
ugyanúgy a gyermekeké, az időse-
ké és természetesen a fogyatékkal 
élőké is. 

– Sajnos ez a lánc mára elko-
pott, csak egy gyöngyszem ma-
radt benne. Ez a gyöngyszem a 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, 
hiszen ebben az évben a kezde-
ményező Dió Általános Iskola 
sem szervezte meg az eseményt 
– mondta az intézményvezető.

Ugyanakkor biztosította a je-
lenlevőket, hogy a Gyöngyvirág-
nál jövőre is folytatódik a zene-
ünnep. Ez annál is örvendetesebb, 
mert a különböző korosztályok 
énekeseinek, zenészeinek, tán-
cosainak és a nézőknek az arcán 
egyaránt látható volt a produkciók 
közben és után, hogy ez a rendez-
vény igazi ünnep számukra. 

-bodzay-

EGY GYÖNGYSZEM 
MARADT A LÁNCBÓL

ÁLLATOKKAL, 
DE HOGYAN?
A felelős állattartás jogi szabályozásáról rendezett konferenciát  
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és 
Állatvédelmi Igazgatóság (NÉBIH) május 9-én. 

A városi ember is együtt él az állatokkal. Természetesen másféle állatok-
kal és másképpen, mint azok, akik falun élnek, de az állattartás része a 
mindennapjainknak. Ez pedig számos gyakorlati kérdést vet fel: pél-
dául milyen állatok tartása észszerű városi körülmények között, és 
hogyan kell velük bánni ahhoz, hogy az emberi együttélés sza-
bályait és az állatok jogait egyaránt figyelembe vegyük? 

A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategész-
ségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (NÉBIH) hivatalaiban 
dolgozó szakemberek szervezték a május 9-i konferenciát. A 
tanácskozás számos fontos és érdekes kérdést érintett. Kide-
rült például, hogy ha találunk egy kutyát, és megkérünk egy 
állatorvost, hogy olvassa le a csipen található adatokat, az orvos 
azokat nem adhatja ki, csak saját maga veheti fel 
a tulajdonossal a kapcsolatot. Az előadásokból 
azt is megtudhatták a résztvevők, hogy bár van 
rá jogi lehetőség, eddig kevés önkormányzat 
indított Budapesten állatvédelmi őrjáratot, 
és – bár lehetne – eddig még sehol nem ve-
tettek ki ebrendészeti hozzájárulást veszélyes 
állat tartása miatt. Az is szóba került, hogy 
milyen nehéz megoldaniuk az önkormányza-
toknak a befogott kóbor kutyák elhelyezését. 

K. Gy.

Tavaszi tárlat a városházán
A XVIII. kerületi Művészeti Egyesület tavaszi tárlata nyílt meg május 13-án a Város-
háza Galériában, ahol 27 művésztől 32 alkotás látható. Az egyesület csaknem ne-
gyedszázada van jelen Pestszentlőrinc-Pestszentimre kulturális életében.

Változatos a technika és a témaválasztás, látható itt portré, tájkép, parasztudvar, virág, női torzó, fa és 
misztikus kert. Festményeken kívül szobrok és fotók is megtekinthetők. Az egyesület elnöke, Garam-
völgyi Béla a megnyitó vendégeit köszöntve elmondta, hogy egyesületüknek, mely 1995-ben alakult, 
33 tagja van, akik igen aktívak. Galgóczy Zoltán pedig azt emelte ki beszédében: örül, hogy a kerület-
ben igen kiváló a művészeti élet. 

– Mindig szívesen adunk helyet itt, a városházán, az egyesület életét reprezentáló tárlatnak, ahol 
magas színvonalú alkotásokat láthatunk – mondta az alpolgármester. – Nagy öröm számomra, hogy 
az alapító tagok közül hárman most is köztünk vannak. A tárlatot jó szívvel ajánlom a városházára 
látogatóknak, akik igazi művészi élménnyel gazdagodva távozhatnak az épületből.

A kiállítást Szabó Zsófia, a Tomory Lajos Múzeum művészettörténésze nyitotta meg.
– Az alkotás tartalma, formája változhat, de az alkotó ugyanaz marad. Legalábbis fontos, hogy 

mindig önmagát tudja adni és engedje, hogy a műalkotás a benne rejlő ezernyi rejtett, olykor meg-
hökkentő árnyalat feltárására adjon lehetőséget. Leginkább ezáltal ismerhetjük meg a művészek igazi 
valóját, semmint életrajzi adatok böngészésével – osztotta meg a gondolatait. 

Ezt követően Szabó Zsófia mind a 27 kiállító művészt egyenként méltatta és a kiállított művek 
legjellemzőbb „vonásairól” is beszélt. Végezetül ennyit mondott:

– Végszóként szeretnék élni a szobor talapzatán lévő Petőfi-idézettel, miszerint „Elhull a virág, 
eliramlik az élet”. De rajtunk áll, hogy miként ragadjuk meg a jelen pillanatot. Az alkotás az, ami 
segíthet, hogy az életfolyamunk egyes stációi jelenvalóvá váljanak számunkra és állandóságot bizto-
sítsanak tovatűnő, rohanó világunkban.

 A tavaszi tárlat május 25-ig tekinthető meg a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

(temesi)

A TÉL MŰVÉSZI SZÉPSÉGEI
 
Sajnos nem mindenkinek adatik meg kézbe fogni, átlapozni A tél szépségei címet vise-
lő könyvet. A Kondor Béla Közösségi Házban a Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata és a Külső-pesti Tankerületi Központ támogatásával május 14-én megrende-
zett díjátadó ünnepségen nekünk módunk volt rá.

Már a hivatalos megnyitót és köszöntőt megelőzően érdeklődéssel forgatta A tél szépségei című rajz-
pályázat anyagából összeállított kiadványt Galgóczy Zoltán alpolgármester. Köszöntőjében a tapaszta-
latairól is elmondta a gondolatait: 

 – Ez derekas munka volt. Olyan esztétikus kiadványt tartok a kezemben, amely a külső megjele-
nésén túl tartalmában is kitűnő. A kerületi általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak rajzai egy-egy 
gyöngyszemként köszönnek vissza. Gratuláció jár nem csupán az alkotóknak, de a felkészítő tanítók-

nak is, Patakfalvi Attiláné tehet-
séggondozási szakértőről nem is 
szólva – mondta.

 – A díjátadó ünnepségek 
egyik élményszámba menő je-
lenete, amikor a tanítóval kéz 
a kézben, kissé megszeppenve 
vagy apró mosolyfolttal az arcu-
kon átveszik a tanulók az érdem 
szerinti elismerő oklevelet, illet-
ve a kiadvány egy-egy példányát 
– mesélte Patakfalvi Attiláné. 
– Elnézve a pályázatra érkező 
alkotások emelkedő számát, a 
jövő évi tizenkettedik díjkiosztó 
ünnepség során hasonló élmé-
nyekben lehet majd részünk. 

G. A.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szép épületének kertjében május 14-én tizenegyedik 
alkalommal rendezték meg a Tavaszi Zeneünnepet, amely eseményre XVIII. kerületieken 
kívül több fővárosi és vidéki intézmény is meghívást kapott. 
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A migrációról és a kontinenst érintő legfontosabb kérdésekről tartottak lakossági fórumot KÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Lakossági fórumot hirdetett 
meg Kucsák László választóke-
rületi elnök május 15-re a Pol-
gárok Házába. A téma ugyanaz 
volt, mint két héttel korábban, 
amikor Gál Kinga EP-képviselő 
látogatott el Pestszentlőrincre: az 
Európai Unió politikai válsága 
és a kontinensre váró kihívások. 
Ezúttal ifjabb Lomnici Zoltán al-
kotmányjogász volt a vendég, aki 
az elmúlt hónapokban gyakran 
nyilatkozott biztonságpolitikai 
kérdésekben a magyar sajtóban.

A VÁLASZTÁS 
TÉTJE
Kucsák László a vendégét bemu-
tatva felhívta a figyelmet: május 
26-án európai parlamenti képvi-
selőket választunk, a tét pedig nem 
kicsi. Az unió politikai válságba 
került, az EP erősen megosztott. 

A föld sok országában betegségek, 
háborúk, víz- és élelemhiány sújt-
ja az embereket, akik érthető mó-
don másutt keresnek boldogulást 
maguknak és a családjuknak. Az 
unióban jelenleg uralkodó nézet 
szerint Európának mindenféle 
megkötés nélkül kellene befogad-
nia a menekülteket, az ezzel ellen-
kezően vélekedők – mint például 
a magyar kormány – azonban úgy 
vélik, ez nem hozna megoldást a 
betelepülőknek, és az európai kul-
túra teljes szétesését is jelentené. 
A választás tétje az, hogy olyan 
képviselők kerüljenek az Európai 
Parlamentbe, akik demokratikus 
módszerekkel értelmes és hasznos 
megoldásokat találhatnak a kihí-
vásokra.

KI DOLGOZHAT?
Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a 
balliberális európai politika több 
pontban is téves, vagy valótlant 

állít a migrációval kapcsolatban. 
Az egyik ilyen az, hogy alábecsü-
lik az Európába igyekvők számát. 
Valójában többmilliós tömegek 
várakoznak Jordániában és Tö-
rökországban, ám ez is elhanya-
golható a demográfiai értelem-
ben folyton növekvő Afrikához 
képest, ahol betegségek, vízhiány, 
terrorizmus, háborúk, munka-
nélküliség sújtja az embereket. 
A nemzetközi emberkereskedő 
hálózatok Európa felé terelik eze-
ket az embereket, azzal hitegetve 
őket, hogy itt alanyi jogon juthat-
nak boldoguláshoz. 

Lomnici Zoltán felhívta a fi-
gyelmet egy furcsa ellentmondás-
ra: a déli országokban rendkívül 
magas a munkanélküliség, Görög-
országban például a fiatal lakosság 
55 százaléka képtelen munkát ta-
lálni magának. Az unió politikusai 
azonban az Európa gazdaságaiban 
jelentkező munkaerőhiányt nem a 
belső munkavállalókkal oldanák 

meg, hanem azt erőltetik, hogy 
a kontinens harmadik országbe-
lieket alkalmazzon. Olyan em-
bereket, akik képzetlenek, és az 
európaitól teljesen elütő morális 
közegből és munkakultúrából ér-

keznek, tehát a képzésük, az integ-
rálásuk sokkal hosszabb idejű és 
költségesebb volna, mint az unió-
beli polgároké. 

ÚJRAÍRT 
TÖRTÉNELEM
Az EU-ban sok rossz válasz léte-
zik a migráció kezelésére, véle-
kedett ifjabb Lomnici Zoltán. A 
nyugati sajtóban például a ma-
gyar kormány családtámogatási 
intézkedéseit „fehér gyerekek 
gyártására irányuló fasisztoid 
eszközöknek” titulálta egy cikk, 
a skandináv iskolákban pedig 
elkezdték újraírni a saját őstörté-

netüket: az újabb nézetek szerint 
a vikingek is afrikai eredetűek. 
Természetesen léteznek ezekkel 
ellenkező nézetek is. A migráci-
óban erősen érintett Olaszország 
teljesen szembefordult a kontroll 
nélküli bevándorlással, és más 
véleményen vannak a visegrádi 
országok is, köztük a legheve-
sebben tiltakozó Magyarország.

– Európa jövőjét csak de-
mokratikus eszközökkel lehet 
eldönteni, meghatározni, és 
ennek legfőbb eszköze az Eu-
rópai Parlament. Nem mind-
egy tehát, hogy szavazunk-e, 
és mely jelöltekre – mondta az 
alkotmányjogász.

Eötvös Loránd nyomában 
címmel akadályversenyt 
rendezett a Tomory Lajos 
Múzeum május 8-án a ke-
rületi 7–8. osztályos diákok 
számára a Kossuth téren 
és a Piros iskolában.  Az 
Eötvös-emlékév alkalmá-
ból kiírt programra 150 diák 
jelentkezett, akik négyfős 
csapatokban mérték össze 
a tudásukat. A program ide-
je alatt kiállítottak egy Eöt-
vös–Pekár-ingát a Múzeum-
sarokban. 

Ebben az évben emlékezünk 
Eötvös Loránd halálának 100. 
évfordulójára. A neves tudós 
szívesen töltötte a nyarait szent-
lőrinci villájában. Az elmúlt hó-
napokban 42 interaktív tanórán 
összesen 900 kerületi diáknak 
tartottak olyan foglalkozást, 
amelyen ismertették Eötvös 
munkásságát, és több kísérletet 
is végrehajtottak. 

A záróeseményen, a Kos-
suth téren és környékén meg-
rendezett akadályversenyen 
különféle, a tudós életéhez, il-
letve tevékenységéhez köthető 
feladatok várták a csapatokat, 
amelyek megoldásához első-
sorban kreativitásra, önálló-
ságra és egy kis fizikai állóké-
pességre volt szükség. A diákok 
láthatóan örömmel oldották 
meg a feladatokat. A szellemi 
tesztek egyikében például le-
velet kellett írniuk Eötvös ne-
vében egy megadott témában, 
egy másikban az ingát kellett 
eladásra ajánlaniuk frappáns 
reklámszöveggel. 

Természetesen ilyen sok 
gyerek csak forgószínpadsze-
rűen tudott versenyezni, egyik 
állomásról a másikra igen fe-
gyelmezetten mentek át – még-
hozzá időre!  A Kossuth térhez 
közeli Piros iskolában és a La-
katos-lakótelep terein különféle 
akadályokat kellett legyőzniük, 

szintén időre. Az igen moz-
galmas félnapos programot az 
Eötvös Loránd Általános Is-
kolában zárták, ahol Rutthner 
Attila fizikatanár kísérleteket 
mutatott be, majd eredményt 
hirdettek. (A zsűri tagjai: Hála 
József, a Honismeret című fo-
lyóirat főszerkesztője,  Kovács 
Péter geofizikus és Lőrincz Hen-
rik csillagász.)  

Az akadályverseny győz-
tese a Piros iskola, vagyis a 
Pestszentlőrinci Német Nem-
zetiségi Általános Iskola csa-
pata lett, 2. helyezést a Bókay 
Árpád Általános Iskola ért el, 
a 3. helyen a Vajk-sziget Álta-
lános Iskola csapata végzett. 
A díjakat Szarvas Attila alpol-
gármester adta át, a fődíj egy 
siófoki osztálykirándulás volt. 
Az akadályverseny megrende-
zését az önkormányzat mellett 
a Nemzeti Kulturális Alap is 
támogatta.

-temesi-

Mi lesz veled, Európa?
Ifjabb Lomnici Zoltán volt Kucsák László vendége

AKADÁLYVERSENY 
EÖTVÖS NYOMÁBAN

HÍRES EMBEREK 
PESTSZENTLŐRINCEN
 
Ezzel a címmel – 100 éve hunyt el Bókay Árpád, Eötvös Loránd és Szemere Miklós 
alcímmel – hirdette meg a Tomory Lajos Múzeum a május 16-i Tomory-napot.

A Herrich–Kiss-villában tavaly rendezték meg az első Tomory-napot hagyományteremtő szándék-
kal. Akkor a névadó Tomory Lajosra emlékeztek.

Ezúttal három híres ember állt a középpontban, akiknek az életében az volt a közös, hogy mind-
hárman kötődtek Pestszentlőrinchez – vagyis elődjéhez, Szent Lőrinc-pusztához –, és hogy mindhár-
man 1919-ben haltak meg. Pontosabban hármuk közül is Eötvös Loránd volt a főszereplő…

A múzeum látványtárába újabb és újabb székeket kellett behozni az érdeklődők számára tekintet-
tel. A nagy érdeklődést a meghívott előadók személye is magyarázta. Nem is kellett csalódni, mert 
mind ők, mind a múzeum munkatársai színvonalas előadásokat tartottak a több mint kétórás prog-
ram keretében.

Eötvös Loránd – a Föld megismerése felé címmel elsőként Timár Gábor, az ELTE Geofizikai Tan-
székének vezetője varázsolta el a közönséget, mert Eötvös tudományos tevékenységéről – benne ter-
mészetesen az Eötvös-ingáról is – igazi ismeretterjesztőként beszélt, úgy, hogy a hallgatóság is meg-
értse az inga lényegét és Eötvös tudományos munkásságának máig érvényes globális jelentőségét.

Már Timár Gábor előadásából megtudhattuk, hogy Eötvös nemcsak nagy tudós volt, hanem spor-
tember és komoly természetjáró is. Dr. Székely Mózes, az ELTE tanára, a BEAC alelnöke a „sportszer-
vezőről” mesélt. Ugyancsak színes előadásából hely hiányában álljon itt csak annyi, hogy az egyetemi 
sportklubnak és a Magyar Turista Egyesületnek is Eötvös volt az első elnöke. 

Ezután a múzeum munkatársai következtek, nem kevésbé érdekes témákkal.
F. Nagy Veronika előadásából azt 

is megtudhattuk, hogy Eötvös Lo-
ránd nagyon szeretett a pestszent-
lőrinci villában tartózkodni, hogy 
rendszeresen lóháton járt be az egye-
temre előadást tartani, és két lányát 
is a mozgás, az egészséges életmód 
jegyében nevelte.

Heilauf Zsuzsanna, a múzeum 
vezetője Bókay Árpád – Szabadkő-
műves az I. világháborúban cím-
mel tartott előadást. A Bókaytelep 
névadójától felolvasott idézetekből 
kiderült például, hogy milyen szoci-
ális érzékenység jellemezte a belgyó-
gyász-balneológus-egyetemi tanárt.

Az előadások sorát Pápai Tamás 
zárta. Úgy vélem, a Szemere Miklós 
– A sportimádó különc cím már ön-
magában magyarázza a sikert.

A program végén Cziráki Melinda 
múzeumpedagógus a verandán be-
mutatta, hogy milyen kísérleteket lát-
hattak az Eötvös Loránd nyomában 
című akadályversenyben részt vevő 
általános iskolás diákok.

Stecz Mária

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A magyar emberek többre hivatottak annál, mint hogy az életüket a kenyér, a tej és a benzin 
árváltozásának szorításában éljék – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azon a 
lakossági fórumon, amelyen Kucsák László választókerületi elnök vendégeként beszélt az Euró-

pára váró kihívásokról.
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 Kirándulás az összetartozás jegyébenSZABADIDŐ

  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.

HATÁRTALAN MAGYARSÁGTUDAT…
Lélekemelő barangolás a Délvidéken

TEMESI LÁSZLÓ 

Az autóbusz május elsején Pest-
szentimréről a szerbiai Tóthfa-
luba tartott, ahol családoknál 
szállásolták el az utasokat négy 
éjszakára. A határon csatlakozott 
hozzánk „honismereti” vezetőnk, 
Faragó Zoltán, aki a bemutatko-
zás után azonnal a közepébe csa-

pott, s elkezdte rendkívül érdek-
feszítő történelemóráit, amelyek 
egy külön írást is megérdemelné-
nek, de most nem ez a feladatunk. 

DÉLVIDÉK 
CSÍKSOMLYÓJA
Elsőként a zombori várme-
gyeháza gyönyörű épületét te-

kintettük meg, majd a korzón 
korzóztunk. Innen a délvidé-
ki magyarság Csíksomlyójára, 
Doroszlóra utaztunk, ahol a 
Szentkutat Kisboldogasszony 
napján, szeptember 8-án húsz-
ezer zarándok keresi fel, főleg 
vajdasági magyarok. A kétnapos 
búcsú során körmenetet és több-
nyelvű szentmiséket tartanak.

Faragó Zoltánnál és más 
családoknál voltunk elszállá-
solva. A vendéglátás igazi fa-
lusias volt helyi termékekkel, 
kolbásszal, szalonnával, son-
kával, lekvárral, tejjel, sajttal, 
finom levesekkel, húsokkal és 
persze pálinkával. A színtiszta 
magyar falut Tóth József föld-
birtokos, országgyűlési képvi-
selő hozta létre egy évszázada, 
ő a névadó. Hatszázötvenen 
lakják, főleg mezőgazdaság-
ból élnek, pedig élhetnének 
olajból is, mert itt van Szerbia 
legnagyobb olajmezője, tele 
kutakkal, amelyek a szántá-
sokon, de a kertek végében is 
éjjel-nappal „bólogatnak”… A 
legszomorúbb, hallottuk Zol-
tántól, hogy a falunak ebből a 
nagy kincsből semmi haszna.

OLAJ ÉS 
TURULEMLÉKMŰ 
– Délvidék Dallasa mégis 
szépül, gyarapodik, köszönhe-
tően az anyaországi segítség-
nek is – tette hozzá „falukázás” 
közben, ahogy nevezte a falu-
járást, és büszkén mutatta be a 
település értékeit. 

Feltűnt, hogy több szobor 
van itt, mint sok városban. Itt 
látható a Délvidék legnagyobb 
turulemlékműve, egy modern 
iskola kollégiummal, sport-
pályával, hamarosan megépül 
makettből a Mini- Délvidék a 
legjellemzőbb épületeivel, és 
újabb szobrok állítását terve-
zik. 

VIDÁM BOREST

Az út második estéjén meglepte 
a kis csapatot Ughy Attila polgár-
mester és Lévai István Zoltán alpol-
gármester, akik váratlanul érkeztek 
Tóthfaluba. Éppen borkóstolós 
vacsorára készülődtünk, amikor 
betoppantak az iskola éttermébe. 
Csupa ismerős arc fogadta őket, 
hiszen a délvidéki barangoláson 
elsősorban pestszentimrei isko-
lák, óvodák, egészségügyi intéz-
mények, egyesületek, közösségek 
és cégek képviselői vettek részt az 
önkormányzat támogatásával, a 
Pestszentimrei Városrészi Önkor-
mányzat szervezésében. Ennek 
elnöke, Bauer Ferenc persze tudott 
a látogatásról, de titokban tartotta.

– Évek óta szívesen támogat-
juk a hasonló kirándulásokat, 
mert ilyen utakon lehet a leg-
jobban megismerni egymást – 
mondta Ughy Attila. – Azért is 
hasznosak ezek az utak, mert a 
határon túli magyarok érezhe-
tik, hogy velük vagyunk, s ha 
szükséges, segítünk nekik. 

Ezekhez a gondolatokhoz Lévai 
István Zoltán hozzátette, hogy a 
pestszentimrei közösség egy ilyen 
élménydús úton még jobban ösz-
szekovácsolódik, hiszen családias 
hangulatban barátkozhatnak egy-
mással. 

Ezután a szerelemé volt a fősze-
rep. Délvidék legjobb borásza, Ma-
urer Oszkár – aki a „Kárpát-me-
dence Borászok-Ásza” cím büszke 
tulajdonosa is – a borbemutatóján 
kijelentette, hogy nagy szerelme a 
borászat, majd megkóstolhattuk 

e szerelem gyümölcseit, többek 
között a Szerémi Szerelem nevű 
borát, amely muskotályból, olasz-
rizlingből és traminiből áll, de van 
Vörös Szerémi Szerelme is… 

HAJÓKÁZÁS, 
KOSZO RÚZÁS, 
HALÁSZLÉ

Számos látnivaló és esemény táp-
lálta szívünket, lelkünket az öt 
nap alatt. Péterrévén kézi húzá-
sú kompon keltünk át a Tiszán, 
majd Óbecsén megtekintettük a 
Ferenc-csatorna tiszai torkola-
tát és az „Eiffel-zsilipet”, amely a 
maga nemében szenzáció volt, 
amikor megépítették, ma pedig 
védett műemlék. Szalánkeménnél, 
ahol a Tisza a Dunába ömlik, ha-
jókáztunk egyet a torkolatban, és 
megkóstoltuk a helyi halászlevet. 
Csúrogon pedig megemlékeztünk 
a ’44-es magyar áldozatokról, főt 
hajtva az emlékművük előtt. Ez-
után Eleméren leróttuk a tiszte-
letünket Kiss Ernő aradi vértanú 
sírhelyénél, újraállított emlékmű-
vénél. Továbbhaladva megérkez-
tünk a Délvidék legjelentősebb 
magyar építészeti emlékéhez, az 
aracsi pusztatemplomhoz. Ter-
mészetesen Újvidék, a Vajdaság 
fővárosa sem maradhatott ki a 
programból.  Zentán megtekin-
tettük a zentai csata emlékművét, 
a városházát, a szecessziós tűzol-
tólaktanyát, majd Bácstopolyán a 
bognár- és kovácsmúzeumot. Az 
utolsó napon, hazafelé, Szabadka 
nevezetességeivel ismerkedtünk.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Öt nap reggeltől estig tartó délvidéki barangolás egy lelkes idegenve-
zetővel – illetve honismereti vezetővel, ahogy magát hívja – felér egy 
intenzív magyarság-tanfolyammal. Félszáz kerületi „hallgató” május 

első napjaiban élménygyűjtés közben lépten-nyomon élő magyar irodalom 
és történelem órán gyarapíthatta a tudását…

Csúrogon az 1944-es magyar áldozatok emlékművénél
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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 Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás kedvező 
áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-
1875, 06-20-9719-201

n Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, közműegyeztetés. Műszaki tanácsadás, lebonyolítás, 
Műszaki ellenőrzés. Keressen bizalommal! Steinhardt Tamás, +36704215725 - https://www.mernokiszolgaltatas.hu 

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

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, 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 javítá-
sa, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanci-
ával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, 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, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvekto-
rok,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 
lakatosmunkák. 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. VÍZÓ-
RA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ 
SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH 
ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

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

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 DrNest Ingatlan. Legyen Ön is elégedett ügyfelem! Megbízható, tapasztalt, regisztrált ingatlanszakember vagyok. 
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.

RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ – KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes hagyatékot, festményeket, órákat, 

dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongo-
rát, csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@magyarantik.hu

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.

n MŰSZAKI ELŐADÓ: Társaságunk műszaki előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/műszaki projektek ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, együttműködés a kivitelezési egységekkel a 
beszerzési igények felmérésével és beszerzésével kapcsolatban, az elkészült dokumentáció szakszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, 
javaslatok tétele. Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a 
kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és szakmai 
megfelelőségének vizsgálata részvétel, a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a 
bonyolítást részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében, az elkészült beszerzési dokumentumok 
szakmai és formai ellenőrzése, új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében, 
támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: építőmérnöki, vagy magasépítési technikusi 
végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office 
felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások 
lefolytatásában szerzett tapasztalat.

n JOGI ELŐADÓ: Társaságunk jogi előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/műszaki projektek jogszerűségének ellenőr-
zésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció jogszerűségének 
vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve 
a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az 
igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálata, részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha 
külső szakértő végzi a bonyolítást, részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében, az elkészült beszer-
zési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése, új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a beszállítók elő- és 
utóminősítésében, támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, 
dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű 
ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett 
tapasztalat. 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

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egye-
sület kiemelten közhasznú könyvter-
jesztésre pedagógusok 
útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

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

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
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GÖNCZÖL ANDRÁS 
    

A műsorszámok összeállításakor 
kiemelt szerepet kaptak a kerületi 
előadók, amelyek közül egynéhány 
már országos ismertséggel is büsz-
kélkedhet. Az egész napos program 
során a katonaélet, a gyermeki lét, 
a magyar kultúra és gasztronómia 
és – végül, de nem utolsósorban – 
a nosztalgikus slágerek világába is 
elkalauzolnak a fellépők.

MINDENKI TALÁL 
KEDVÉRE VALÓT
 Az időjárás-felelős remélhető-
leg ezúttal is remek idővel tisz-
teleg a hagyományos toborzó-
fesztivál előtt.

A szervezésből jócskán ki-
vette a részét Bauer Ferenc, a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület 
társelnöke, aki részletes prog-
ramismertetéssel szolgált.

– Délelőtt nemcsak a műsor-
folyam, de az első alkalommal 10 
órakor megrendezett Vasvári Pál 
Kerékpáros Emléktúra is elstartol. 
Együtt ünnepelhetjük a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola ötvenéves fenn-
állását az iskola fúvós zenekarával. 
Egyesületünkben különleges tisz-
telet övezi a katonai hivatást, így 
nem lesz meglepő egy katonazene-
kar térzenéje és a díszelgő alakulat 
katonai alaki bemutatója sem.

A szokástól eltérően ezúttal 
nem a hivatalos megnyitó, illetve 
köszöntő után adják át a Vasvá-
ri-díjat. Bauer Ferenc tájékoztatása 
szerint ekkor csak bejelentik, hogy 
kiket díjaznak idén, illetve hogy hol 
és mikor adják át az elismeréseket.

– Tóth Kálmán társelnökkel 
közösen minden, a díjátadással 
kapcsolatos információt meg-
osztunk majd a hallgatósággal.

 

KERÜLETI 
TEHETSÉGEK  
A SZÍNPADON

 Évek óta a műsor egyik szín-
foltja a kerületi művészeti isko-
lák bemutatója, a már említett 

Doh nányi mellett természetesen 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Is-
koláé is.

– A Tébláb néptáncosai 12.30-
kor lépnek színpadra – tájékozta-
tott Bauer Ferenc. – Más hazai és 
nemzetközi sikereik mellett a to-
borzófesztivál stabil szereplői ők 
is, bravúros előadásuk sikere elő-
re borítékolható. A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia különféle 
szakosztályai ezernél is több tag-
gal büszkélkedhetnek. Azt nem 
ígérhetem, hogy mind az ezren 
eljönnek, ám a most fellépő csa-
patok a bemutatójukkal nemcsak 
új híveket képesek toborozni, 
hanem nyilván szórakoztatásból 
is jelesre vizsgáznak. A Rákó-
czi-emlékév alkalmából a kuruc 

nóták kedvelőinek Szóka Júlia 
énekművész, Fehér László tároga-
tó- és Hegedűs Valér zongoramű-
vész nyújt át egy csokornyit.

A Sportkastély környékét 
idén is belengi majd a főzőver-
senyre készített finomságok il-
lata, és 14 órakor – izgalmaktól 
sem mentesen – a szakemberek 
alkotta zsűri hirdet eredményt.  

A gyermekek kedvére való 
műsorral és egész napos progra-
mokkal is készülnek a szervezők. 
Ennél a pontnál már sorolta is a 
társelnök, hogy mire számítsanak 
az apróságok:

– Szinte mindenre képesek rá-
csodálkozni. Gondoljunk csak a 
délceg huszárokra, a kuruc tábor-
ra, a katasztrófavédelmi bemuta-
tóra. Lesz banyatanya és fa körhin-
ta, a színpadon pedig Kanta Judit 
és zenekara ad gyermekkoncertet. 

ZENE, ZENE ÉS 
MÉG TÖBB ZENE
Ki ne ismerné a Hotel Menthol 
dallamait, amelyekből a Jampi 
Angyalok rock and roll táncs-
csoport közreműködésével él-
vezhetünk majd részleteket? 
Lehet már melegíteni a Despe-
rado-koncertre, és DJ Lotters 
Retro Disco Show-ja sem engedi 
majd meg a pihenést.

A Vasvári Pál Toborzófesz-
tivál eseményeire korona is jár. 
A koronát Szikora Róbert és az 
R-GO koncertje helyezi fel 20 
órai kezdéssel. 

Tartalmas programok a Vasvári Pál Toborzó FesztiválonSZABADIDŐ

A KIHAGYHATATLAN MULATSÁG
Pestszentimre tárt karokkal várja a vendégeit

A fesztivál megnyitása 
előtt, 9 órakor ünnepi 
megemlékezést és koszo-
rúzást tartanak a Vas-
vári-kopjafánál a Nemes 
utcai református templom 
kertjében. A résztvevők 
innen katonazenekari 
kísérettel vonulnak át a 
Sportkastélyhoz.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Vannak, akik nyárköszöntőnek, vannak, akik az együttlét ünnepé-
nek, vannak, akik egyszerűen sztárparádénak nevezik a Vasvári Pál 
Toborzó Fesztivált. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és a 

Vasvári Pál Polgári Egyesület szervezésében, Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre önkormányzatának támogatásával június 1-jén tartandó esemény 
idén is készen áll mindhárom elvárás teljesítésére.
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CSALÁDI 
TENISZFESZTIVÁL 
 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zatának támogatásával egész délutánt 
kitöltő, nagyszabású teniszfesztivált szervez 
a Gubacsi Zsófi Teniszklub és a Teniszport.
hu, amelyre minden korosztályt várnak. 

A sokszínű programban a teniszezés minden válfaja szerepel 
majd. Lesz ovis és minitenisz, családi teniszezés, teniszoktatás 
kezdőknek és haladóknak, teniszfalazó, s ügyességi teniszfel-
adatokat is meg lehet majd oldani.

A gyermekekre külön is gondolva pecsétgyűjtéssel egybekötött 
feladatsorral is készülnek a szervezők, s a végén mindenki fix aján-
dékkal gazdagodik. Azoknak a gyerekeknek sem kell unatkozniuk, 
akik a tenisz egyik formáját sem szeretnék kipróbálni, ugyanis lesz 
ugrálóvár, trambulin, arcfestés és csillámtetoválás is. Mindezek mel-
lett a Napsugár Együttes koncerttel kedveskedik a legkisebbeknek, 
miközben a szüleik kipróbálhatják az egyre népszerűbb teqballt, 
vagy pingpongozhatnak is.

Aki szereti a teniszt, annak azért, aki pedig még nem ismeri, 
annak azért van ott a helye az első kerületi teniszfesztiválon!

Kezdési időpont: június 9. (vasárnap) 12 óra, helyszín: Gubacsi 
Zsófi Teniszklub (Üllői út 841.). 

A belépés és az összes program ingyenes, s az sem gond, ha vala-
kinek nincs teniszütője, mert a szervezők azt is biztosítanak.

PROGRAMOK

ÚJABB FILMKLASSZIKUS
Doug Carlin ügynök (Denzel Washington) egy kompon történt 
katasztrófa ügyében nyomoz, amikor az esettől látszólag független 
halálesethez hívják. Carlin biztos benne, hogy Clair (Paula Patton) 
halála összefüggésben áll a merénylettel. Váratlanul megkeresik 
őt egy szigorúan titkos katonai kutatóközpontból, ahol lehetősége 
nyílik betekinteni a múltba. Doug minden titkolózás ellenére rájön, 
hogy nemcsak megfigyelheti a múltbeli eseményeket, hanem meg 
is változtathatja a végkifejletet. Közben azonban rádöbben, hogy 
amit a legtöbben puszta képzelgésnek hisznek, valójában sokkal 
nagyobb erőt képvisel. Ennek hatására életre-halálra szóló verseny-
futásba kezd, hogy megmentse sok száz ártatlan ember életét.

A Madách Filmklub műsorán: Déjà vu – angol, amerikai akciófilm. 
A főbb szerepekben Denzel Washington, Val Kilmer és Paula Patton. 
Időpont és helyszín: június 2. (vasárnap) 16 óra, Polgárok Háza (Üllői 
út 517.). A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 24. 17 óra: Tébláb-fesztivál
Május 24. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 25. 8.30: Gyermeksakkver-
seny a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Május 25. 10 óra: A Foltomiglan Folt-
varró Kör közösvarrás-programja
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
Május 27. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 29. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 31. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Május 31. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Június 2. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Június 3. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Június 5. 14 óra: Aranygála az alsó 
tagozatos diákoknak
Június 5. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Június 6. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Június 7. 18.30: Zumba Panda Nikivel
Június 8. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Június 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna, szerdánként 9 
órától szenior örömtánc Katával. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az Aulagalériában május 25. és június 
13. között a Foltomiglan Foltvarró Kör 
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 23. 17 óra: Étrend különböző 
betegségek esetén, 2. rész. Sonnleitner 
Károly előadása az egészséges életmód 
jegyében.
Május 27. 17 óra: Házasság 2.0 – Cser-
bik János és Henter Barna előadás-soro-
zata. Téma: Fogadd el!
Május 29. 15 óra: Rendhagyó irodalomóra 
Görög Ibolyával. Témák: Viselkedéskultú-
ra, de minek? Tanácsok az életkezdéshez. 
Beszélgetőtárs: Berta Beáta.
Június 3. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Június 5. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
Lépegető
A Galéria 18 kiállítóteremben a Tomory 
Lajos Múzeum vándorkiállítása és 
Hancsicsák Mihály fotóművész tárlata 
látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 31. 17 óra: Könyvajánlók klubja – 
Kötelező olvasmányok
Június 6. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
Régi nyári kalandok, utazási élmények
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 25. 10 óra: A pestszentimrei 
gyermeknapon a könyvtár standjánál 
játékokkal, színezővel, fejtörőkkel, 
könyvekkel várják a kicsiket és a 
nagyokat. 
Május 27. 11 óra: Zsuzsa kulturális 
és könyvajánló klubja
Június 4. 10.30: Ady 100 – záró-
program Lackfi Jánossal
Június 7. 17.30: Okoska botocska – 
a Nefelejcs Bábszínház előadása

Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk az 
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Május 24–26. 8 óra: Táncverseny 
a Magyar Látványtánc Szövetség 
szervezésében
Június 1. 10 óra: Vasvári Pál Toborzó 
Fesztivál

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 25. 9 óra: Kezdő varró works-
hop. Az ötalkalmas tanfolyam harmadik 
része. Csónaknyakú póló varrása.
Május 25. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 25. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
Május 28. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Feltöltődés a mindenna-
pokban. Előadó: Dr. Sasvári Ferenc, 
belépőjegy: 500 Ft.
Május 29. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Június 5. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Június 6. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Június 7. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután Pethő-Tóth Brigittával 
és Gencsev Gáborral. A belépés 
ingyenes!
Június 8. 9 óra: Kezdő varró 
workshop. Az ötalkalmas tanfolyam 
negyedik része. Igazítások és javítások 
1. (cipzárbevarrás, nadrágfelhajtás).
Június 8. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások különleges technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Június 8. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.
A PIK állandó foglalkozásai: 
hétfőnként 9.30-kor labdamóka, 
10.30-korbabusgató babatorna, 
11.15-kor babusgató babamasszás. 
Keddenként 10.15-kor babadúdoló, 
szerdánként 9.15-kor és 10.30-kor 
bábos mesekuckó, csütörtökönként 
10-kor Maminbaba, hétfőn 17.30-kor, 
szerdán 18 órakor NIA-foglalkozás, 
péntekenként 9.30-kor fejlesztő mon-
dókás torna, 10.30-tól Maszat-kuckó. 
Kéthetente kedden 18 órakor Mű-
vészműhely. Minden hónap második 
péntekén 9.30-kor baba-mama klub 
és játszócsoport. 
Jelentkezni, illetve a foglalkozások 
részleteiről érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet.

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Június 2. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Déjà vu – angol–amerikai 
akciófilm. Főszerepben: Denzel Wa-
shington, Val Kilmer és Paula Patton. A 
belépés ingyenes!

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 8. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Június 8. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immun-
rendszert.
Hétfőn és szerdán 16 órától New 
Dance World, modern táncok iskolája.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pila-
tes-torna, Etka-jóga, ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna) időpontjairól 
az elérhetőségeinken lehet informá-
ciót kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségein-
ken való előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Május 25. 15 óra: Urbitális Majális 
– Fedezzük fel az Erzsébettelepet! 
Várostörténeti séta Heilauf Zsuzsan-
nával és Kardos Gáborral. Találkozó a 
Gyömrői út és a Ráday utca sarkán, a 
buszmegállóban. A részvétel ingyenes, 
de regisztrálni szükséges.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. 
A múzeum központja június 8-án és 
10-én zárva tart.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Dr. Puskás István – Székelyudvarhely 
lőrinci fejlesztője
Június 4-től új kiállítás: A pestszent-
lőrinci Kossuth tér
Nyitvatartás: kedden, valamint csütör-
töktől szombatig 12 és 18 óra között, 
szerdán 10 és 16 óra között. Hétfőn és 
vasárnap zárva. A kiállítóterem május 
27. és június 3. között zárva lesz.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői 
út 400.) II. emeletén látható. Részletek 
a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti sé-
ták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpeda-
gógia menüpontjában), vándorkiállítá-
sok kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állo-
mányával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordu-
lók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri 
az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.

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 egyez-
tetés alapján látogatható.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Június 22-ig Eötvös Loránd nyomában 
címmel egy eredeti Eötvös–Pekár-in-
gával és a Bélyegmúzeum tablókiállítá-
sával tisztelgünk Eötvös Loránd előtt.
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Figyelem: új nyitvatartás! Kedden 
12–18 óráig, szerdán 10–16 óráig, 
csütörtökön, pénteken és szombaton 
12–18 óráig.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

DUNÁNTÚLI TÁJAKON
A Téry Ödön Túraklub legközelebb 
az alábbi kirándulásokra várja az 
érdeklődőket.
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.
Május 30. (Figyelem, csütörtök!) 
Öreghegy (Székesfehérvár). Útvonal 
és látnivalók: Aranybulla-emlékmű, 
Bányató, Kápolna tér, millenniumi 
emlékmű, Bory-vár. Találkozó 7.45-
kor a Népliget autóbusz-pályaud-
varon, indulás 8 órakor, jegyváltás 
Székesfehérvár-Kisfaludig. Túratáv: 
kb. 7 km, költség: 2800 Ft. A túrát 
vezeti: Egyed Endre.
Június 10. (Figyelem, pünkösdhétfő!) 
Balaton-felvidék. Útvonal: Hegyestű, 
geológiai bemutatóhely. Találko-
zó 7.45-kor a Déli pályaudvaron, 
indulás 8 órakor. Túratáv: kb. 12 km, 
költség kb. 6000 Ft. A túrát vezeti: 
Borsat Éva.
A túrákkal kapcsolatosan felvilágosí-
tást 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 sze-
mélyazonosító igazolványukat és a 
lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a 
TAJ-szám megadása is szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint 
sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvo-
nala: 1359.

Mozgásra csábítják a kerületieket PROGRAMAJÁNLÓ
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Sokak számára ismerős az Élő ró-
zsafüzér zarándoklat és az a kedves, 
hangulat, amely ezt az eseményt év-
ről évre körülveszi. A kilenc szakasz-
ból kettő is érinti a kerületünket. Az 
esti szentmisére Pestszentimre felől 
érkező 7. szakasz résztvevői évről 
évre Soroksárról indulnak a regge-
li órákban, majd tíz kilométernyi 

imádságos gyaloglás után megpi-
hennek egy jó órára a Szent Im-
re-plébániatemplom kertjében.

KEDVES SZAVAK, 
JÓ FALATOK
Így volt ez május 11-én, szom-
baton is, amikor a Pestszen-

timrei Katolikus Karitász lel-
kes tagjai közül sokan már a 
reggeli óráktól a templom-
kertben töltötték az időt, ter-
mészetesen szorgos munkával, 
előkészülettel. A zarándokok 
érkezését várták, akiknek az 
énekhangja megelőzte a fel-
tűnésüket. Betöltötték a dal-

lamok a Nemes utcát, amikor 
befordultak a templomhoz. 
A kívül-belül példás gonddal 
és szépséggel felújított füves 
területen már minden készen 
állt arra, hogy a karitászosok 
„szép lélekkel”, kedves szavak-
kal és jó falatokkal fogadják 
őket.

Örömteli volt látni a zarán-
dokok között a sok fiatalt és 
középkorút, akik továbbvihe-
tik e szép hagyományt.

KÖZÖSSÉG-
VÁLLALÁS
Azok közül, akiket megkérdez-
tünk a templomkerti pihenő 
közben, senki nem panaszkodott 
fáradtságra, sőt a legtöbben azt a 
visszaadhatatlan hangulatot és 
lelki közelséget említették meg, 
amit a gyaloglás közben éreztek.

– Büszkék voltunk, hogy 
megnéztek bennünket az em-
berek, akik közül egyetlen sem 
illetett rossz, bántó szóval ben-
nünket. Ez a közösségvállalás 
nemcsak a hitünket erősítette 
meg az út közben, de erőt adott a 
lábunknak is – mondta az egyik 
zarándok, aki büszkén beszélt 
arról is, hogy velük volt az oltá-
riszentség, amit Babos Áron káp-
lán és Szojka Árpád diakónus 
hozott az eddigi útjuk során.

FÁRADTAN –  
DE MÉGSE
Miközben a zarándokok a 
frissen készült szendvicsekkel 
és kiváló házi süteményekkel 
„ismerkedtek”, az egyik évek 
óta lelkes karitásztag, a 82 éves 
Ibolya arról beszélt, hogy mivel 
már hosszú és szép évek van-
nak mögötte, az életét a Jóis-
tenre bízza. Döntsön ő, meddig 
legyen még közöttünk e földi 
világban.

– Ahogy ő akarja… – mondta.
Halálról beszélt az idős, bár a 

korából akár tíz évet is letagadha-
tó hölgy, de mindezt oly békével, 
oly derűvel tette, amin csak ámult 
az ember…

A második „nekirugasz-
kodás” utáni, mintegy nyolc 
kilométeres gyaloglás a Mária 
Szeplőtelen Szíve Főplébániá-
nál ért véget, ahol szentmisét 
hallgattak a fizikailag talán fá-
radt, de lélekben friss és gazdag 
zarándokok.

Tizenharmadszor is zengett az ének, szólt a fohász az Élő rózsafüzér zarándoklatonEGYHÁZ

A legfontosabb igényeknek – a tu-
dásnak és a szeretetnek – feltétle-
nül megfelelt a gálaműsor, aminek 
miértjére Szarvas Attila adta meg a 
választ.

– Mivel a tudáson túl kimond-
va-kimondatlanul is a szeretet áll 
az iskolánk képzeletbeli zászlaján, 
azt mondom, hogy tökéletesen 
megfelel ezeknek a feltételeknek a 
gálaműsor. Meghitt és szeretettel 
teli légkörben telik el ez a két óra 
a Kondorban, amelynek során a 
gyermekeink  bebizonyítják, hogy 
értékes emberkék. 

A telt házas ünnepi programot 
az igazgatónő, Kuti Margit nyitotta 
meg. A beszédében kiemelte azo-
kat a kiváló eredményeket, ame-
lyekkel a diákok dicsekedhetnek. 

– A második félévben kétszáz-
nál több diák ért el dobogós he-
lyezést tanulmányi versenyeken. 
Végeztünk az első három között 
kerületi, fővárosi megméretéseken, 
de az országos versenyeken is kivá-
lóan teljesítettek a gyerekek. 

Természetesen voltak vendégei 
is az egyházi iskola gálaműsorának. 
A fenntartót, az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye Katolikus 

Iskolai Főhatóságát Oláh Gábor 
tanügyi igazgató képviselte. 

A gálaműsort Kistelekiné Makay 
Ilona szervezte meg kiválóan, aki a 
konferálás feladatát is elvállalta.

Soósné Varga Mariann ezt 
mondta a műsorról: 

– Helyet kaptak benne azok 
a diákok, akik országos szintű 
előadó-művészeti versenyeken 
nyertek versmondással, prózával, 
de még olyan műfajok is színpad-
ra kerültek, mint a dzsessz. Külön 
érdekesség volt a trójai mondakör 
aranyalma-mítosza. A 4. évfolyam 

angolosai egy, az évszakokról szóló 
dallal készültek, a német nyelvet ta-
nuló diákok pedig közösen énekel-
ték el a német Miatyánk gyönyörű-
en megzenésített változatát. 

De nem csak a színpad állt a kö-
zéppontban, mert a műsor mellett 
megtekinthető volt a diákok alko-
tásaiból V. Péter Mária művészta-
nár által rendezett Adjon Isten jó 
éjszakát, küldje hozzánk szent an-
gyalát című kiállítás is.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

 „AHOGY Ő AKARJA…” 
Ismét százak gyalogoltak és emlékeztek

„GÁLÁZOTT” 
A SZENT LŐRINC ISKOLA
Siker a színpadon és a kiállítási tablókon is

Mariazelltől Csíksomlyóig

Az Élő rózsafüzér zarándoklat része a Mária-útnak, 
amelynek  az indulópontja az ausztriai Mariazell, végcélja 
pedig az erdélyi Csíksomlyó. A két település közötti 1400 
kilométert hatvan nap alatt teszik meg a zarándokok. 
Az Élő rózsaüzér történetéhez hozzátartozik az is, hogy 
az első magyarországi zarándoklatot 2007. május 13-án 
tartották, pontosan kilencven évvel az első fatimai Má-
ria-jelenés után.

Salkaházi Sára emlékére

A zarándoklat napján, május 11-én emlékeztek meg a kato-
likus hívek Salkaházi Sára születésének 120. évfordulójáról, 
emléknapjáról. Sára nővért a nyilasok 45 éves korában, 
1944. december 27-én, több társával együtt a Duna-partra 
terelték, s belelőtték a folyóba. Az imák és az énekek idén az 
ő vértanúságának emlékére is szálltak az ég felé.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Hagyományos tanév végi gáláját tartotta május 10-én a Szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola a Kondor Béla Közösségi Házban. A 
főszereplők azok a fiatalok voltak, akikre az egész tanévben figyeltek 

a tanáraik. Ezúttal színpadon mutatták be a tudásukat a gyerekek. Kuti 
Margit igazgatónőt, valamint a helyetteseket, dr. Soósné Varga Mariannt 
és Szarvas Attilát kérdeztük.

�Tizenharmadik alkalommal rendezték meg május 11-én az Európa-szerte egyre ismertebb Élő 
rózsafüzér zarándoklatot, amelynek kilenc szakasza közül kettő, a 7. és a 8. a kerületünkben 
végződött. 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Tizenöt iskolából hatszáznál több diák játszott együtt SPORT

– Nem mondható, hogy „öregek”, 
ellenkezőleg a fiatal egyesületek 
közé tartoznak a sportágukban, 
ehhez képest hatéves korukra már 
felnőttként kezelik a Tempo-Aqu-
át a triatlonosok körében.

– Sokat is dolgoztunk azért, 
hogy elismert egyesületté vál-
hassunk. Volt benne minden: 

szakmai tudás is, szorgalom is, 
kitartás is, buktatók is, s ami nél-
kül semmi nem képzelhető el, 
néha kis szerencse is…
– Úgy tudom, s jól tudom, hogy a 
„Tempó” két embernek, önnek és 
a feleségének a fejéből pattant ki. 
Ebből lett mára egy olyan spor-
tegyesület, amelynek közel negy-

ven igazolt versenyzője van. Azt 
szokták mondani az ilyenre, nem 
semmi…

– Valóban nem az, ellenke-
zőleg, ez már valami. Remélem, 
nem tűnök szerénytelennek, de 
az alapítótársaimmal együtt annyi 
munkát fektettünk bele az álmunk 
megvalósításába, hogy annak 
mára már látjuk a gyümölcsét.
– És milyen ez a gyümölcs?

– Édes, és mindig édesebb, 
mert egyre eredményesebb. Kö-
szönhetően annak, hogy követke-
zetes utánpótlás-nevelő munkát 
végzünk, versenyzőink minden 
sportágban, triatlonban, két-há-
romtusában, úszásban, atlétiká-
ban hozzák már az eredményeket.
– Aktuálisan mire lehetnek büszkék?
– A tavalyi évben az országos 
bajnokságokon hat magyar baj-
noki címet szereztünk, számta-
lan dobogós helyezéssel együtt. 
Hét versenyzőnk szerzett a 
sportágában aranyjelvényes mi-
nősítést, és négy versenyzőnk 
lett tagja a korosztályos váloga-
tott keretnek. Több diákolimpiai 

bajnoki címet nyertünk. Büsz-
kék vagyunk arra is, hogy egy 
versenyzőnket duatlonban az év 
sportolójának választották. Idén 
folytatódtak a sikereink, több 
bajnoki címet szereztünk eddig, 
mint tavaly összesen. A serdülő 
korosztály legeredményesebb 
távfutója egyesületünk verseny-
zője. Sportolóink szinte teljes 
egészében saját nevelésű, XVI-
II. kerületi gyerekek, akiket az 
úszásoktatásos csoportjainkból 
emeltünk ki. Országos szinten 
is az egyik legeredményesebb 
utánpótlás-nevelő egyesületté 
váltunk.
– Erről jut eszembe: hol lehet 
megtenni az első lépéseket a „tu-
sázós álmok” felé?
– A Bókay-kerti uszodában, a 
gyáli tanuszodában és a Gerely 
utcai atlétikai pályán várjuk azo-
kat, akiket érdekel az úszás, a 
futás vagy a triatlon, de jöjjenek 
el azok is, akik csak egészségesek 
akarnak lenni. Az egyesület elér-
hető a tempoaquase@gmail.com 
e-mail-címen és a Facebookon is.

HARMADSZOR IS 
BAJNOK A SZAC
Igaz, úgymond „kis sportágról” van szó, de akik művelik, 
akik hétről hétre pályára lépnek, azoknak minden más-
nál fontosabb.

Ha nem is volt tele velük a sajtó, a kerületi SZAC korf-
ballszakosztálya olyan bravúrt vitt véghez, amihez fogható 
csak ritkán adatik meg a magyar sportban.

Az együttes zsinórban harmadik alkalommal nyerte el a 
bajnoki aranyérmet, amivel már négyszeres magyar bajnok-
nak vallhatja magát. Azért lényeges ez, mert a pestszent-
lőrinci egyesület II. csapata is negyedik lett a nyolc együttest 
számláló bajnoki mezőnyben, amelyben, mint hallottuk, egy-
re színvonalasabb küzdelmeket vívnak egymással, s nincsen 
előre lefutottnak tekinthető találkozó.

Tudni kell, hogy a korfball a szó nemes értelmében vett 
amatőr sportág, így ebből nem gazdagszik meg senki, de nem 
is ezért választják ezt a nálunk még kevéssé ismert, ám válto-
zatos, a kosárlabda alapelemeit magába foglaló játékot.

Az idén világbajnokságot rendeznek a „korfosoknak”, 
amelyen pályára lép a magyar válogatott is, elsősorban a ta-
pasztalatszerzés, tanulás szándékával.

A SZAC-osok az elmúlt évben a Bajnokcsapatok Euró-
pa-kupája (BEK) 6. helyén végeztek, ami azt jelenti, hogy se-
lejtező nélkül, automatikus résztvevőivé váltak a BEK nyolcas 
döntőjének.

Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert a legjobb csa-
patok nyolcas döntőjét az idén Budapesten rendezik meg, s 
ahogy mondani szokták: hazai pálya – fél gól előny.

Élni kellene vele… 

CSAK NYERTESEK VOLTAK
A mozgás a gyerekek természetes igénye

TEMPÓZNAK AZ AKVÁBAN…
Csendben, de eredményesen úsznak, atletizálnak és triatlonoznak

Ha valaki mindent tud erről az 
eseményről, az Tasnádi András, 
aki a kezdetektől szervezi a gye-
rekeknek ezt az önfeledt napot, 
immár 37. alkalommal. 
– Mi változott a közel négy évti-
zed alatt?

TELE VOLT  
A KÜZDŐTÉR
– Szinte minden. A lényeg azon-
ban, s ez a legfontosabb, egy ki-

csit sem. A kisiskolások, a kerü-
leti alsós gyerekek hozzáállása, 
öröme, zsivaja. Amikor elrajtol 
egy-egy sorverseny, akkora a 
hangzavar, hogy még a mellet-
tünk álló hangját sem lehet hal-
lani. Persze nagyobb bajunk sose 
legyen ennél. Mi, idősebbek, rá-
érünk beszélgetni akkor is, ha a 
gyerekek már befejezték.
– Ez éppen most történt meg, a 
fiúk és a lányok nemrég mentek 
haza, most ürült ki a Sportkas-

tély. Elégedetten veheti tudomá-
sul, hogy az idén sem maradt üres 
a küzdőtér...
– Pontosan az ellenkezőjét 
mondhatom: alig fértek, fértünk 
el, de mindig az az öröm, ha so-
kan jönnek el.

TÖBB SZÁZAN 
MOZOGTAK
– Az idén hányan voltak? 
– Hadd kezdjem a legelején, vagy-

is a selejtezőkel, mert ott voltak 
igazán sokan. Azokon 15 kerületi 
iskola 54 csapatának 648 tanulója 
vett részt a Gloriett sportiskolá-
ban, ma pedig nyolc iskolából 144 
tanuló mutatta meg magát. 
– A selejtezőket tekintve örvende-
tesen magas ez a szám…
– Nekünk, szervezőknek is 
öröm ez, mert látjuk, van értel-
me csinálni. Évről évre többen 
vannak, ami azt jelenti, hogy 
szívesen „játszanak együtt” a 

kisiskolások. Mi pedig nem 
győzzük kitalálni, hogy milyen 
versenyekben mérjék össze ma-
gukat a gyerekek.

A GLORIETT 
MEGVÉDTE
– Talán nem véletlen, hogy Ughy 
Attila polgármester is eljött meg-
nézni az utánpótlást…
– Egészen biztosan nem, hiszen 
a polgármester úr el is mond-

ta, hogy egykor, a Kassa utcai 
iskolát képviselve, ő maga is itt 
próbált minél jobb eredményt 
elérni.
– Az idén is a Gloriett sportiskola 
lett a legjobb, megőrizve ezzel a 
tavalyi elsőségét.
– Tény, hogy ez az iskola lett 
az első, de azt hiszem, hogy 
az első helyezésüknél meg ál-
talában a helyezéseknél sok-
kal fontosabb az, hogy együtt 
voltak, közösen játszottak a 
gyerekek. Nem véletlen, hogy 
valamennyi csapatnak adtunk 
oklevelet, érmeket, hogy szí-
vesen emlékezzenek vissza 
erre a napra.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Mindössze hat éve alakult meg a kerületben a Tempo-Aqua Úszó és Triatlon Sportegyesület, 
amelynek a híre ilyen rövid idő alatt is túllépett szűkebb pátriánkon, s mára már az elismert klu-
bok közé tartozik. Baier Tibor, az egyesület elnöke mutatta be az ott folyó munkát.

�„Történelmi” múltra tekinthet vissza a kerület egyik legjelentősebb, legtöbb gyermeket megmozgató sportrendezvénye, a 
diákolimpia keretében megrendezett Játsszunk együtt! program. A számok május 11-én is ezt támasztották alá, mert szinte 
felülmúlhatatlan forgalom volt a Pestszentimrei Sportkastélyban. Erről is kérdeztük a sportnapon Tasnádi András sportszer-

vezőt, a Brassó Utcai Általános Iskola igazgatóját. 

A címvédő

A győzelmet megszerző, 
pontosabban a címét 
megvédő intézmény, 
a Gloriett Sportiskolai 
Általános Iskola közne-
velési típusú általános 
iskola, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság támogatott 
tagiskolája. Módszertani 
központ, a Testnevelési 
Egyetem gyakorlóisko-
lája.
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TEMESI LÁSZLÓ 

Aggódtunk, hogy az eső elmossa 
a Havanna-ünnepet, mert előt-
te napokig elég mostoha arcát 
mutatta az időjárás záporokkal 
és szokatlan hideggel. Aztán, 
ahogy eljött a nagy nap, kisütött 
a nap. A rendezvény már 17-én, 
pénteken, elkezdődött a Kondor 
Béla Közösségi Házban érdekes 
bemutatókkal, előadásokkal, de 
a hét utolsó munkanapján ter-
mészetesen még nem mindenki-
nek volt ideje, hogy részt vegyen 
ezeken.

AMI SZEM-
SZÁJNAK INGERE
A szombat és a vasárnap volt a 
csúcsra járatás időszaka, ami-
kor már több ezren gyűltek 
össze naponta a szokásos hely-
színen, a művelődési központ 
melletti téren, és nézték az ide-
iglenesen felállított színpadon 
egymást követő műsorokat 
kora délutántól késő estig. A 
kitartóbbak végig ott tartóz-
kodtak, mert semmiben nem 
szenvedtek hiányt. A szemnek, 
a fülnek és a szájnak is jutott 
bőségesen a jóból, hiszen egy-
folytában szólt a zene a külön-
féle műfajokban – idős és fiatal 
is megtalálta az ízlésének valót 
–, a táncosoknak, zenészeknek, 
énekeseknek köszönhetően a 
látvány sem maradt el, és aki 
megéhezett közben, az a kuli-
náris élvezeteknek is adózha-
tott. 

TARTSANAK 
KI AZ ESTI 
PROGRAMOKIG
A Havanna-lakótelepen 21. alka-
lommal megtartott rendezvény a 
neve ellenére nemcsak a telepen 
élőknek szól, hanem természete-
sen a kerület más részein lakók-

nak is. Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre egyik legrangosabb tavaszi 
eseményének a fővédnöke Ughy 
Attila polgármester, a védnöke 
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter volt, a szombati ünnepélyes 
megnyitót azonban Lévai István 
Zoltán alpolgármester tartotta 
kora délután.

– Ezen az eseményen a zene 
mellett a táncé a főszerep, sok re-
mek kerületi együttes fellépésével 
– kezdte a mondandóját, felhívva 
a figyelmet e műfaj fontosságára. 
– Szerencsére Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre bővelkedik kitűnő 
táncosokban, akik a Havanna- 
ünnepen évről évre megmutatják 
a tehetségüket. Büszkék lehe-
tünk rájuk, mert a tánckultúrát 
a legmagasabb szinten művelik 
és népszerűsítik. Jó szórakozást, 
kellemes időtöltést kívánok, és 
azt, hogy tartsanak ki az esti 
programokig is! 

Sokan tartottak ki, sőt óráról 
órára egyre többen érkeztek. A 
Tébláb Alapfokú Művészeti Isko-
la kis növendékei kellően meg-
alapozták a hangulatot az egész 
napra. Őket a Titánium SD Tán-
ciskola, a Dance aerobik klasszi-
kus balett & Park Aerobik Center, 
a PixieDance Tánciskola, a Négy 
Muskétás Akrobatikus Rock and 
Roll SE, a PL. Team Dance Stu-
dio, a New Dance World Hiphop 
Dance School és a SensDance 
Tánciskola csapata követte. 

A HAVANNA-ÜN-
NEP KÖZÖSSÉG- 
TEREMTŐ 
A sok jó táncos produkció után 
este Kasza Tibi „kaszált”, annyi-
an voltak a koncertjén, hogy egy 
tűt sem lehetett volna leejteni. 
Mielőtt azonban learathatta vol-
na a sikert, ilyen hatalmas tömeg 
előtt tartotta meg a köszöntőbe-
szédet Galgóczy Zoltán alpol-
gármester.

– Büszke vagyok arra – 
mondta –, hogy ilyen sokan 
jöttek el, és arra is, hogy a 
kerület igen gazdag kulturá-
lis programokban, amelyek 
egyik kiemelkedő eseménye a 
Havanna-ünnep, amely évről 
évre egyre nagyobb tömegeket 
vonz. A kerület legnagyobb 
lélekszámú lakótelepén fon-
tosnak tartjuk a minél színe-
sebb kulturális életet, ezért 
úgy igyekeztünk összeállítani a 
műsort erre a hétvégére, hogy 
mindenki megtalálja a számára 
legkedvesebbet. 

Galgóczy Zoltán másnap, 
vasárnap este, a Compact Dis-
co-koncert előtt is köszöntötte a 
Havanna lakóit és vendégeit:

– Látva a tömeget, újra bebi-
zonyosodott, hogy létjogosultsá-
ga van ennek a színvonalas gaszt-
rokulturális rendezvénynek.

ESŐVEL INDULT, 
TŰZIJÁTÉKKAL 
ZÁRULT
Az utolsó nap egy kiadós zá-
porral indult, ez azonban 
nem ijesztette el a főzőver-
seny résztvevőit, mert ha ki-
csit késve is, de alágyújtottak 
a bográcsoknak. A közösségi 
ház melletti részen hét csapat 
főzött, köztük a „kondorosok”, 
akik Havanna vegyes gulyást 
készítettek sertés- és marha-
húsból. Mellettük a Balogh 
család babgulyást és töltött 
káposztát főzött – Baloghné 
Marika már kétszer megnyer-

te ezt a versenyt –, Deliék 
vörösboros marhapörkölttel 
rukkoltak ki. A Vörösmarty 
iskola Lyukasóra csapata Kos-
csó László festőművész vezeté-
sével csülkös körömpörkölttel 
örvendeztette meg a vendégeit 
és a zsűrit, amelyben szintén 
volt festőművész, Buczkó Imre, 
de gasztroszakértő is, Gombás 
András, a Gombás Étterem ve-
zetője és Varga Ferenc, a Kon-
dor vezetője, aki nagy ínyenc.  

Havasi Zoltán önkormányzati 
képviselő és Kiss Róbert önkor-
mányzati körzetfelelős Hétvezér 
tokányt készített a csapatával. 
Volt benne borjúhús, csirkemell, 
marhalábszár és sertéslapocka.

– Szívesen jöttünk erre a re-
mek rendezvényre, hogy talál-
kozzunk a Havanna-lakótelepen 
élőkkel, akiket meg is kínáltunk 
a főztünkből – mondták. 

A főzőverseny győztese a 
Kondor csapata lett. 

A vasárnapi programok közül 
kiemelhető még a pingpongbaj-
nokság,   a kutyaszépségmustra, a 
bábelőadás, Moha bácsi bohócmű-
sora, a lufireptetés ezer lufival és a 
záró tűzijáték. S persze a koncertek 
a Fiesta, L.L. Junior – aki a zuhogó 
eső ellenére ezreket vonzott – és a 
Compact Disco részvételével. 

Az idei Havanna-ünnep is 
emlékezetes marad mindenki 
számára, aki nem hagyta ki…

Zene, tánc, koncert, pörkölt – és más ínyencségekSZABADIDŐ

HAVANNA-ÜNNEP NAPSÜTÉSES 
VIDÁM HANULATBAN

�A május 17–18–19-i Havanna-ünnep egyben a zene, az ének és a tánc ünnepe is volt, sok jó 
programmal, örömmel és vidámsággal, napsütéssel és esővel. Ez a hétvége főleg a családi, baráti 
találkozásokról szólt, de aki egyedül vett részt az eseményeken, az is egy remek, jó hangulatú kö-

zösségbe csöppent. Az biztos, hogy a Havanna-lakótelep ünnepe idén is jól sikerült, szerencsére ebbe 
az időjárás is „besegített”, még ha olykor-olykor rá is ijesztett a résztvevőkre…

Örömtánc, jóga és kiállítás

Május 17-én a Kondor Béla Közösségi Ház színvonalas ese-
ménynek adott otthont a Havanna-ünnep bevezetéseként: Polus 
Enikő mentálhigiénés szakember és a Spirit Company Társas 
játszmák című előadása indította a napot, majd Hangulatok cím-
mel a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai 
Centrumában kezelt betegek alkotásaiból nyílt kiállítás. De volt 
szenior örömtánc, jógabemutató és konferencia is a művészet 
gyógyító erejéről Tósoki Anikó előadóművész közreműködésével.




