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Vakációköszöntő 
a Kondorban 
 
Csillagszeműek vidám napja napsütéssel és záporral

TEMESI LÁSZLÓ 

Hősnek mondhatók azok, akik a 
hőségben is ott ültek vagy álltak 
a színpad környékén, hogy fi-
gyelemmel kísérjék a különféle 
programokat, de hősök voltak 
azok is, akik az eső dacára a sza-
badban szerettek volna szóra-
kozni a kisgyermekeikkel, ám a 
rendezők inkább bevitték a szín-
házterembe az előadásokat biz-
tos, ami biztos alapon… Pedig 
jól indult a nap, nagy meleggel 
és napsütéssel. 

A júniusban szokatlan augusz-
tusi kánikulában kezdődött a má-
sodik alkalommal megrendezett 
Vakációköszöntő, a Kokopelli 
nevű zenekarral, amely interaktív 
jazzmatinéval adta meg az alap-
hangulatot. Nem szokványos, 
hogy egy gyerekek számára szer-
vezett programon jazzt játszanak, 
de a zenészek olyan bájosan, ked-
vesen tálalták ezt a műfajt, hogy 
nemcsak a szülők, hanem a kicsik 
is vevők voltak rá, egy-egy számra 
még táncra is perdültek a szabad-
téri színpad előtt.

SEGÍTETT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT
A vakáció előtt álló gyerekeket 
és szüleiket a rendezvény ötlet- 
és házigazdája, Varga Ferenc, 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
vezetője köszöntötte. Elmondta, 
hogy mint egykori tanár, pe-
dagógus, ebben az időszakban 
ugyanúgy várta a nyári hosszú 
szünetet, mint a tanítványai. 
Úgy gondolta tehát, hogy mél-
tón, egy vidám, programmal 
teli nappal kellene lezárni a tan-
évet, amihez elnyerték az önkor-

mányzat támogatását.
– Az ötlet, a kérés nyitott fü-

lekre talált, és tavaly megrendez-
hettük az első Vakációköszöntőt, 
amely nagyon jól sikerült. Re-
méljük, hogy az idei is ugyan-
olyan sikeres lesz. 

Órákkal később, ahogy fokoza-
tosan beborult, kiderült, hogy az 
idei is sikeres volt, de addig még sok 
víz lefolyt az ereszcsatornákon…

Jól jártak a kerületi gyerekek, 
mert egy hónapon belül több nap-
juk is volt, májusban a Bókay-kerti 
és a pestszentimrei gyermeknap 

szintén sok-sok remek program-
mal, most pedig a Vakációköszön-
tő, amelyen hasonlóképpen sok 
százan vettek részt a nap folyamán.

JÓ HÍR A 
KISEBBEKNEK IS
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
is színpadra lépett, hogy beje-
lentse:

– Van egy jó hírem, gyerekek, 
beköszöntött a vakáció! – ezt 
örömujjongással fogadták még 
a legapróbbak is, akiknek azért a 
bölcsőde vagy az óvoda nem lehet 
olyan megterhelő, mint az isko-
la a tanulóknak, akiknek napról 
napra bizonyítaniuk kell… Mégis 

örültek, mert a nyáron nem kell 
mindig korán kelniük, hogy óvo-
dába menjenek, s nyaralhatnak, 
együtt lehetnek a szeretteikkel a 
nap szinte minden szakában.

– A vakáció kezdetét – folytat-
ta az alpolgármester – most együtt 
ünnepeljük a Csillagszemmel című 
rajzpályázat résztvevőivel, nyertesei-
vel, de itt mindenki nyertes, hiszen 
mindenki ajándékot kap, aki elin-
dult ezen, és minden pályázó képe 
látható a most megnyílt kiállításon 
július 7-ig. Jó látni, hogy a legkiseb-
bek is milyen ügyesek, tehetségesek 
a rajzolásban, amiben az óvodape-
dagógusok is segítették őket. 

  Folytatás a 8. oldalon

A CSALÓK ELLEN

A RÓZSA NYUGDÍJAS KLUB több mint negyed-
százada működik a Rózsa Művelődési Házban. 
Más civil szerveződések is eredményesen tevé-
kenykednek a kerületben, de a rózsások most 
azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy célul 
tűzték ki az időskorúak egyik fő problémájának 
megoldását: meg akarják előzni, hogy bármelyik 
tagtársuk csalók áldozata legyen.

TÉRFIGYELÉS

A TÉRFIGYELÉS ÚJ RENDSZERÉT folytatja a 
kerületi önkormányzat. Egy mobil napelemes 
kamera már február végétől működik a Lőrinci 
út és a Kettős-Körös utca kereszteződésé-
ben. A sikeren felbuzdulva – bevált a „figyelő 
szem” – június 5-én egy újabb oszlopot állítot-
tak fel éjjel-nappal látó kamerával a kerület 
egy másik pontján, a Dózsa György utcában.

HETIVÁSÁR

AZ ÖNKORMÁNYZAT TOVÁBBI FEJLESZTÉSSEK-
KEL kíván hozzájárulni a városkép javításához. 
A Fővárosi Önkormányzat támogatásával má-
jus elején kezdődött meg a Havanna-hetivá-
sár felújítása. Eközben a piac szombatonként 
zavartalanul működik, hiszen az építési terület 
mellett kijelölt helyszínen a megszokottaknak 
megfelelően várják a vásárlókat az árusok. 

TEMPÓSAN

PÜNKÖSDHÉTFŐN NYITOTTA MEG a kapuit a hű-
sölni, kikapcsolódni vágyók előtt a Bókay-kerti 
Park strand. A látogatókat verőfényes napsütés 
és kellemes, 27–28 Celsius-fokos víz fogadta. 
Az is fontos szempont, hogy a tavalyinak meg-
felelő jegyárakkal kereshetjük fel a fürdőhelyet. 
A strandszezonra a korábbiaknál is nagyobb 
mértékben újították fel a medencét.

PÁLYAAVATÓ

A VERŐFÉNYES NAPSUGARAK még kívánato-
sabbá tették a Magyar Kézilabda Szövetség  
rekortánpálya-fejlesztési programjának kere-
tében átadásra váró kézilabdapályát június 
11-én a Szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola udvarán. A különleges burko-
lat eső után szinte azonnal elvezeti a vizet, így 
a diákok száraz talajon folytathatják a játékot.
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�ELSŐSORBAN ÓVODÁSKORÚAK ÉS A SZÜLEIK NÉPESÍTETTÉK BE A KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZAT 
ÉS KÖRNYÉKÉT JÚNIUS 16-ÁN AZON A VAKÁCIÓKÖSZÖNTŐN, AMELYEN MINDEN VOLT, AMI ELENGED-
HETETLEN EGY FELHŐTLEN NAPHOZ. BÁR FELHŐ IS VOLT BŐVEN…
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Ötletes önszerveződés a kerületi szépkorúak körébenKÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY  

Több mint negyedszázada mű-
ködik a Rózsa Művelődési Ház-
ban a Rózsa Nyugdíjas Klub. 
Más ilyen civil szerveződések is 
eredményesen tevékenykednek 
a kerületben, de a rózsások most 
azzal hívták fel magukra a figyel-
met, hogy célul tűzték ki az idő-
skorúak egyik fő problémájának 
megoldását: meg akarják előzni, 
hogy bármelyik tagtársuk csalók, 
szélhámosok áldozata legyen.

MINDIG ÚJ 
TRÜKKÖK
A csalók újabb és újabb trük-
köket eszelnek ki arra, hogy 

az idős emberektől pénzt 
szerezzenek. Nem soroljuk 
ezeket, az ilyen gondolkodá-
sú embereknek a mi tippjeink 
nélkül is bőven van ötletük, 
hogyan jussanak hozzá más 
félretett pénzéhez.

– Azért kezdtünk el a dolog-
gal foglalkozni, mert a tagjaink 
közül néhányan már áldozattá 
váltak – mondta Tóth Jánosné, 
a klub vezetője. – A rendőrség 
munkáját nagyban nehezíti, 
hogy sokan szégyellnek beszél-
ni arról, hogy csalás áldozatai 
lettek. Pedig ez jót tenne a nyo-
mozásnak, és ha megosztjuk 
egymással a tapasztalatokat, az-
zal abban is segíthetünk, hogy 
mások ne kerüljenek bajba.

NEM NAIVAK!
Feltehető a kérdés, hogy mi-
ért olyan naivak a szépkorú-
ak.  Nem erről van szó, nem 
naivitásról, hanem az önbiza-
lom hiányáról.

– Tudja, ahogy az em-
ber elhagyja a hetvenet, érzi, 
hogy az egészsége egyre fogy. 
Érzi, hogy bizonyos dolgokat 
már nem old meg olyan köny-
nyedén, mint ötven-hatvan 
évesen, és ettől az önbizalma 
is fogyni kezd – magyarázta 
Tóth Jánosné. – Az önbiza-
lom-hiányos embert pedig 
könnyebb megtéveszteni, rá-
beszélni olyasmire, amire más 
körülmények között nemet 
mondana.

A klubvezető ötlete egy-
szerű volt: szervezzenek be-
szélgetéseket, amelyek során 
megosztják a tapasztalataikat 
azok, akik már találkoztak 
csalókkal, és egy szakértő is-

mertesse, tudatosítsa a meg-
előzési technikákat.

KOMOLYAN 
KELL VENNI
– A legtöbb tagunk egyedül 
él, de olykor-olykor nekik is 
be kell engedniük egy szerelőt 
vagy egy óraleolvasót. Tehát 
könnyű belátni, hogy bárki 
lehet áldozat – mutatott rá 
Tóth Jánosné.

A klubban évente több al-
kalommal szerveznek olyan 
találkozót, ahol a szóban for-
gó problémáról esik szó. A 
legnagyobb segítséget Kevicz-
ky Csilla rendőr hadnagytól, 
a kerületi kapitányság mun-
katársától kapják, aki szak-
értőként rendszeresen részt 
vesz a találkozókon, de tar-
tottak már gyakorlati órákat a 
konfliktuskezelésről egyetemi 
tanárok és hallgatók is.

– Sokat kell gyakorolni, is-
mételni, hogy éles helyzetben 
könnyebben jusson az ember 
eszébe, mit kell tenni – ma-
gyarázta a klubvezető, hoz-
zátéve: – Érdemes komolyan 
venni a problémát. 

�Miért tudnak a csalók és a szélhámosok könnyen becsapni idős embe-
reket? Azért, mert ahogyan a kor előrehaladtával az egészség romlik, a 
test egyre erőtlenebb, úgy a magabiztosság is csökken, és ez kiszol-

gáltatottá teszi őket. Mindezen azonban felül lehet kerekedni, vallja Tóth 
Jánosné, a Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője.

VÁROSKÉP I BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC–PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN KÖZÉLETI LAPJA
Megjelenik kéthetente 42 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 292-3233 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Lépő András tervezőszerkesztő 
n Munkatársak: Bodzay Zoltán, Fülep Erzsébet, Gáll Anna, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Róth Ferenc, Szeberényi Csilla, Temesi László 

n Fotó: Ványi Ákos
n Nyomtatás: Lapcom Zrt. n Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. 
A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy a Városképre 
hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása 

nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

MAGABIZTOSAN 
A CSALÓK ELLEN

A váratlan helyzetekre készít fel a Rózsa Nyugdíjas Klub

A több mint 25 éve működő Rózsa Nyugdíjas Klub jelenleg 
136 aktív tagdíjfizetőt fog össze, tehát meglehetősen nagy 
közösségről van szó. A tagok túlnyomó többsége 80 év kö-
rüli egyedül élő nő: elsősorban ők a potenciális áldozatok.

Meg akarják előzni, hogy bármelyik tagtársuk csalók áldozata legyen

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek
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JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
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Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

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

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

Fidesz–KDNP, 06-20-975-2749
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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.



3

VÁROSKÉP p 2019. június 18. XXVIII. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

 Az illegális szemetelés visszaszorítása a cél FEJLESZTÉS

A Sas utcai sportpályán, a Hal-
mi-erdő mellett mutatták meg jú-
nius 13-án a sajtó munkatársainak 
azt az összkerék-meghajtású, igen 
strapabíró Ford Rongert, amely ér 
vagy 10 millió forintot, de az érin-
tett öt önkormányzat összefogásá-
val mindössze 8,6 millió forintot 
kellett fizetni érte. 

– Pont modellváltás volt a 
Fordnál, ezért juthattunk jóval ol-
csóbban hozzá – újságolta öröm-
mel Oláh Csaba, a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat vezetője, aki 
egyébként okleveles agrármérnök, 
környezetvédelmi szakmérnök. 
Azt is elmondta a gépkocsi-be-
mutatón, hogy azért van szük-
ség viszonylag rövid idő alatt új 

járműre – tavalyelőtt is kaptak –, 
mert a mezei őrszolgálatnál nin-
csenek ünnepnapok, jó és rossz 
idő, mindennap menniük kell az 
ellenőrző körutakra. Egy év alatt 
50 ezer kilométert tesznek meg út-
talan utakon, így jóval hamarabb 
rongálódnak meg a járműveik, 
mint a sima aszfalton közlekedő 
társaik. Fontos munkát látnak el, 
rendszeres jelenlétükkel a XVIII. 
kerületben is visszaszorították a 
falopást, akárcsak a tornapályák 
megrongálását. Az illegális hulla-
déklerakás megakadályozásában 
és leleplezésében szintén segítenek 
a hatóságoknak.

A gépjármű átadásán megje-
lenő Ughy Attila polgármester azt 

hangsúlyozta, hogy a Halmi-erdő 
a főváros pesti részének a legna-
gyobb összefüggő erdős területe, 
van tehát bőven munkájuk a me-
zőőröknek, akik amellett, hogy 
segítik a rendőrök és a közterü-
let-felügyelet munkáját, az állatok 
mozgására is odafigyelnek. 

– Speciális igényeket támaszt 
a terület, amelyet nap mint nap 
be kell járniuk, ehhez pedig spe-
ciális járműre van szükség 
– mondta. – Több kerület 
összefogott, társulást hozott 
létre, és ennek köszönhető, 
hogy sikerült megvásárolni 
ezt a modern, nagy teherbí-
rású gépjárművet. Kívánom, 
hogy hasznosítsák különleges 
munkájukban, hiszen hatalmas 
területeket kell bejárniuk a me-
zőőröknek igen mostoha körül-
mények között.

A Ford megvásárlásáért a X., a 
XV., a XVI., a XVII. és a XVIII. ke-
rület önkormányzata fogott össze.

ÉJJEL-NAPPAL FIGYEL ÉS RÖGZÍT
Mindent látó napelemes térfigyelő kamera

ÚJ GÉPKOCSI A MEZŐŐRÖKNEK
Úttalan utakon járnak az őrszolgálat munkatársai

Egyik oldalon közel a rét, a 
másik oldalon, a buszforduló-
nál, közel az erdő. Ideális hely 
a környezetszennyezésre, de 
szerencsére ez a terület nem 
arról híres, hogy felelőtlen 
emberek ideszállítanának sze-
metet, ám a megelőzés nagyon 
fontos – mint ahogy a bizton-
ságos közlekedés is. A szín-
hely: a pestszentimrei Dózsa 
György utca legutolsó háza, 
ahonnan egyenes út vezet So-
roksárra. 

KÉT ÓRA ALATT 
ÁLL AZ OSZLOP
A térfigyelés egy újabb rendszerét 
próbálja ki júniusban az önkor-
mányzat rövid időn belül immár 
másodszor, ugyanis egy mobil 
napelemes kamera már február 
végétől működik a Lőrinci út és a 
Kettős-Körös utca kereszteződé-
sében, ahol évente mintegy 100 
köbméter illegális szemetet és zöld-
hulladékot raktak le ismeretlenek, 
amit rendszeresen elszállított a 

Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. és az Erdőgondnokság. 
A sikeren felbuzdulva – bevált a 
„figyelő szem” – június 5-én egy 
újabb oszlopot állítottak fel éj-
jel-nappal látó kamerával a kerület 
egy másik pontján, a már említett 
Dózsa György utcában. Megfigyel-
hettük azt a szakértelmet, amellyel 
a Mobilrouter Kft. munkatársai 
igen rövid idő, mindössze két óra 
alatt masszívan rögzítettek a föld-
ben egy oszlopot – amelyet idegen 
kezek sem tudnának egykönnyen 

eltávolítani –, ráépítve a kamerát, 
illetve a napelemet, amely azonnal 
megkezdte működését.

ÉLESEN LÁT A 
FORGÓ KAMERA
A Mobilrouter Kft. műszaki 
igazgatója, Bódy István végig fi-
gyelte a munkálatokat – közben 
pár szót váltott a villámlátogatást 
tevő Ughy Attila polgármesterrel 
–, és ha kellett, instrukciókat 
adott, bár a tapasztalt szakem-
berek pergőn dolgoztak. Hihe-
tetlen, hogy egy többméteres 
oszlopot ilyen gyorsan úgy lehet 
rögzíteni és „feldíszíteni” nape-
lemmel, kamerával, hogy olyan 
stabilan áll, mintha be lenne be-
tonozva – pedig „csak” a földbe 

van csavarozva. Ahhoz képest, 
hogy a mobil kamerarendszer 
viszonylag új konstrukció, mégis 
igen stabil megoldásnak tűnik.

– Nagy előnye, hogy bármikor 
bárhol felállítható, és jóval gyor-
sabban, mint egy fix telepítésű ka-
mera – tájékoztatott Bódy István. 
– És persze olcsóbb is! Ha szüksé-
ges, innen az áttelepítés sem kerül 
hosszabb időbe… A havi ingyenes 
tesztidőszak után dönthet úgy az 
önkormányzat, hogy marad vagy 
nem a kamera, illetve hogy bérli 
vagy megvásárolja. A február vé-
gén telepített kamera a jelek szerint 
bevált, mert azóta is a helyén van. 
Más kerületben is hasonló a ta-
pasztalat, például a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek környékén, ahol 
gyakran nem a rendeltetésének 

megfelelően használják a lerakót.
A kamera forgatható, és a 

képe ráközelíthető az adott hely-
re, élesen lát, és rögzíti a szabály-
talankodókat.

VISSZATARTÓ 
EREJŰ
A mobil kamera telepítését Pé-
ter Norbert, az önkormányzat 
környezetvédelmi ügyintézője is 
nyomon követte, aki lapunknak 
elmondta, hogy az itt készült 
képek befutnak a helyi közterü-
let-felügyeletre, ahol folyama-
tosan nézhetik a történéseket, a 
forgalmat, és ha szükséges, visz-
sza is nézhetik a felvételeket.

– Az a tapasztalat, hogy ezek 
a kamerák mindenütt visszatartó 
erővel bírnak – tette hozzá. 

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester is a helyszínen győződött 
meg arról, hogy jó helyre került a 
kamera.

– Ez itt egy nagy forgalmú út-
szakasz, a kerület egyik bejövő-ki-
menő pontján vagyunk Soroksár 
felé, ezért is gondolom úgy, hogy 
jó helyen áll ez a kamera, ami a 
közbiztonságot is szolgálja, segítve 
a rendőrség munkáját – mondta. 
– Ez egy igazi csomópont, nagy 
tehergépjármű-forgalommal, és a 
buszforduló is itt van. Bízom ben-
ne, hogy beválik a mindent látó 
optikaszem.

Eljárást kezdeményeznek

Dömötör István alpolgár-
mester, az előző, februári 
kameratelepítéskor ezt 
nyilatkozta lapunknak:

 – Próbálunk a szennyezők 
után menni, s ez a most 
telepített térfigyelő kamera 
is egy olyan eszköz, 
amivel megakadályozhat-
juk az illegális lerakást. A 
kamerák telepítése nem 
csupán az elriasztásról 
szól, hanem minden ille-
gális szemetelő esetében 
eljárást kezdeményezünk. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Úttalan utakon járnak, így kijár nekik egy új gépkocsi leg-
alább évente, de kétévente mindenképp. Az öt kerületben 
tevékenykedő Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai 
megkapták a „csodajárművet”, ami erdőn-mezőn szolgálja 
majd őket.

�Újabb mobil térfigyelő kamerát állított fel az önkormányzat bűnmeg-
előzési céllal – főleg az illegális hulladékelhelyezés megakadályozá-
sára –, amely hasznos eszköz a közlekedési szabályokat be nem 

tartókkal szemben is. A napelemmel működő mindent látó optikaszem 
folyamatosan figyel…

A napelemmel működő mindent látó optikaszem folyamatosan figyel…

Az oldalt összeállította: Temesi László
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Az önkormányzat segíti az ökotudatos életmódotFEJLESZTÉS

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 149/2019. (V.16.) határo-
zata alapján a Képviselő-testület 
Településfejlesztési és Fenntart-
ható Fejlődési Bizottsága a 30 
vagy annál több albetéttel ren-

delkező társasházi/lakásszövet-
kezeti lakóházak energiahaté-
konyságának növelése céljából 
pályázatot ír ki napelemes rend-
szerek telepítésére, a megújuló 
energia termelésére és használa-
tára irányuló beruházás megva-
lósításának elősegítésére.

Keretösszeg:  50 millió forint
A pályázatokat kizárólag az erre a 
célra rendszeresített Pályázati adat-
lap napelemes rendszerek telepí-
tésére minimum harminclakásos 
társasházak/lakásszövetkezetek 
önkormányzati támogatása című 
nyomtatványon lehet benyújtani.

A pályázati kiírás és az adatlap 
megtekinthető, illetve igényelhető 
a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáin (1184 Üllői út 
400., 1188 Nemes utca 14.) ügy-
félfogadási időben (hétfő: 10.00–
18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 
8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, 

péntek: 7.00–12.00), s a dokumen-
tumok letölthetők a www.bp18.hu 
internetes oldalról is. 
Benyújtási határidő: 2019. au-
gusztus 31. 
A pályázattal kapcsolatban a 
következő elérhetőségeken lehet 
felvilágosítást kérni: elektro-

nikus úton a napelem@varos-
gazda18.hu e-mail címen, sze-
mélyesen vagy telefonon pedig 
Vajda Lóránttól, a Stratégiai és 
Projektmenedzsment Osztály 
vezetőjétől (1184 Üllői út 400. 
III. emelet 318. Telefon: 296-
1327).

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„ SZÉPÍTJÜK ÉS FEJLESZTJÜK  
A KÖZTERÜLETEINKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

KISEBB ÖKOLÁBNYOM – TÁMOGATÁSSAL
Pályázat napelemekre kertes és társasházaknak

PÁLYÁZAT NAPELEMEK TELEPÍTÉSÉRE

Kétféle napelemes pályázat-
ról is döntés született az el-
múlt időszakban Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén. Az 
egyik a kerületben található 
egylakásos lakóépületek ener-
giahatékonyságának növelése 
céljából kiírt pályázat, amelyre 
a legalább két kiskorú gyer-
meket nevelők május 15-től 
nyújthatják be az igényüket, 10 
millió forintos keretösszegig. A 
másik, 50 millió forintos kere-
tösszegű pályázatot június ele-
jén írták ki. Ennek keretében a 
minimum harminclakásos tár-
sasházak/lakásszövetkezetek 
pályázhatnak önkormányzati 
támogatására napelemek tele-
pítésére. 

Ez utóbbi pályázat kiírását 
Ughy Attila polgármester és 
Csabafi Róbert önkormány-
zati képviselő terjesztette a 
május 16-i képviselő-testületi 
ülés elé. Előterjesztésükben 
kiemelték, hogy a napelemes 

rendszer egyértelműen a jövő 
energiatermelő berendezésévé, 
az ökotudatos életmód nélkü-
lözhetetlen eszközévé vált. A 
napfényt hasznosítja, ami nem 
igényel kitermelést, nem kö-
tődik külön szolgáltatóhoz, és 
nem rombolja a környezetet. 
Nem jár káros anyagok kibo-
csátásával, energiatakarékos, 
és jelentős a szerepe az ökoláb-
nyom zsugorításában.

A képviselő-testület ennek 
jegyében hatalmazta fel az ön-
kormányzat településfejlesz-
tési és fenntartható fejlődési 
bizottságát a harminc vagy an-
nál több albetéttel rendelkező 
társasházi és lakásszövetkezeti 
lakóházak számára napelemes 
rendszerek telepítésére vonat-
kozó pályázat kiírására. A két 
ellenzéki módosító javaslat 
közül az egyiket – a kerület 
területén való egyenlő elosz-
tásra vonatkozót – az előer-
jesztők befogadták a határo-

zati javaslatba, amelyet végül a 
testület egyhangú szavazással 
fogadott el.

Csabafi Róbert kiemelte, 
hogy a napelemes rendszer tele-
pítésével csökken a felhasználók 
villamosenergia-költsége. Az ön-
kormányzati képviselő azt is el-
mondta, hogy a megtermelt áram 
száz százalékban tiszta forrásból 
származik, ami által mérsékel-
hető a szénalapú energiatermelés 
okozta környezetterhelés. A nap-
elem az egyik legrugalmasabban 
használható megújuló energiát 
hasznosító eszköz. A rugalmas 
felhasználás és kis helyigény mel-
lett a napelem másik hatalmas 
előnye az, hogy villamos energiát 
állít elő, ami a leguniverzálisabb 
energiafajta.

A napelemes technológia 
mára érettebbé vált, a gyártási 
költségek pedig ezzel párhuza-
mosan csökkentek. Korábban a 
hatalmas támogatások hatására 
rengeteg napelemes gyártósort 

helyeztek üzembe Európában és a 
Távol-Keleten, megnőtt a terme-
lés, csökkentek a fajlagos gyártási 
költségek. Így, amikor Magyar-
országon kisebb lett az állami tá-

mogatás, az alacsonyabb kereslet 
ellenére is olcsóbbá váltak a nap-
elemek. Az egylakásos lakóépü-
letekre már kiírt pályázat nyom-
tatványa elérhető a polgármesteri 

hivatal ügyfélszolgálati irodáin. 
A pályázati kiírás és a pályázati 
adatlap letölthető a www.bp18.hu 
internetes oldalról is.

B. Z.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Egylakásos lakóházak, valamint társasházak és szövetkezeti épületek 
is pályázhatnak a kerületben önkormányzati támogatásra napelemek 
telepítéséhez. 

TANÁCSOK AZ AUTÓVAL 
KÜLFÖLDRE INDULÓKNAK
 
V A K Á C I Ó ! Ez a szó hamarosan valamennyi iskolai osztály táblájára felkerül, hirdetve a nyári szünetet, 
mely korosztálytól függetlenül minden diák számára egyet jelent a kikapcsolódással és a kalandokkal. A nyári 
időszakban sok család indul hosszabb vagy rövidebb útra, hogy az eltelt időszak fáradalmait a megérdemelt 
nyári szabadsággal pihenje ki. Sokan csak rövidebb autós kirándulásokat tesznek, azonban a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy egyre jelentősebb számban veszik igénybe az autót a külföldre történő utazások során is.

Annak érdekében, hogy a nyári vakáció és a családdal együtt töltött szabadság mindenki számára 
pozitív élmény legyen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel az autóval útnak 
indulók figyelmét:  
•  A leggondosabban előkészített nyaralás is meghiúsulhat, ha az utazáshoz szükséges okmányok érvé-

nyessége nem megfelelő, ezért indulás előtt fordítsunk kiemelt figyelmet mind a saját dokumentu-
maink, mind a járművünk okmányainak érvényességére. Sok esetben évente csak egyszer kerül elő, 
de a schengeni övezeten kívülre utazók indulás előtt ellenőrizzék útlevelük érvényességét is.

•  Egy esetleges baleset miatt keletkezett kár érzékenyen érintheti a nyaralásra szánt családi költség-
vetést, ezért elindulás előtt javasolt a meglévő biztosítások érvényességének ellenőrzése és akár egy 
kiegészítő balesetbiztosítás megkötése is.

•  Az idejében megkötött assistance-biztosításoknak legfőképp a külföldön bekövetkezett közlekedési 
balesetek vagy műszaki meghibásodások esetén vehetik hasznát a gépjárművel utazók.

•  A közúti közlekedés szabályai országonként kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a hazai KRESZ-
től, ezért indulás előtt érdemes előre tudakozódni például a sebességhatárok, a parkolással kapcso-
latos korlátozások vagy a behajtási övezetek tekintetében.

•  Az utazáshoz szükséges csomagokat elsősorban a gépjármű csomagtartójában szállítsuk. Ameny-
nyiben ennek kapacitása nem elég, használjunk zárható tetőcsomagtartót. A gépjármű utasterében 
kizárólag a legszükségesebb tárgyakat helyezzük el. Gondoljunk arra, hogy egy hirtelen fékezés vagy 
egy nagyobb baleset során az utastérben lévő tárgyak a rájuk ható erők következtében akár súlyos 
sérüléseket is okozhatnak.

•  A szerencsésebb házi kedvencek is a családdal tarthatnak a kirándulásokon, ezért róluk se feledkez-
zünk meg. A kisebb testű kutyákat az erre rendszeresített ülésekben helyezhetjük el, míg nagyobb 
társaikat a kutyák számára ma már könnyen beszerezhető biztonsági övvel célszerű rögzíteni mind 
a saját, mind négylábú barátaink biztonsága érdekében.

•  Őrizetlenül hagyott járműben se kisgyermekeket, se állatokat ne hagyjunk még rövid időre sem, 
ugyanis ez számos veszély forrása lehet.

•  A nyári hőség, a torlódásokban való veszteglés megviseli az emberi szervezetet, ezért minden utunk so-
rán gondoskodjunk kellő mennyiségű hűtött, alkoholmentes, lehetőleg szénsav és cukor nélküli folya-
dékról, melyet az autó utasterében gondosan rögzítve, de könnyen hozzáférhető módon helyezzünk el.

Ne feledjük, hogy a balesetek leghatékonyabb megelőzési módja a körültekintés, a türelem és a má-
sokra való odafigyelés!
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Az ideiglenes helyen a kivitelezés ideje alatt is zavartalan az árusítás KÖZÉLET

A rendezvényen Ughy Attila úgy 
jellemezte ezt a nemzeti emlékna-
pot, hogy az egyszerre emlékezés, 
ünnep és mementó. A polgármes-
ter szerint ez a nap emlékezés egy 
szörnyű tragédiára, ünnepe az 
egymásra találásnak és mementó-
ja az igazság megtalálásának.

– A 2010 utáni kormányzat 
olyan államot teremtett, amely 
befogadója a határon túl élő 
honfitársainknak. És amennyi 
békés eszköze csak van, azzal fe-
léjük fordul. Megpróbálja meg-
adni a sok millió magyarnak 
azt az igazságtételt, ami jár ne-
kik, ami megilleti őket a hosszú 
évtizedek szűkölése után. Mert 
Trianonban ugyan megrabol-
ták a nemzetünket, de azt nem 
tudhatták, hogy 1848–49, 1956 
emlékezete, a hősök szelleme 
nem csupán mese, romantikus 

magyarkodás, hanem maga a 
valóság megélése, ami miatt a 
nemzet nem szét-, hanem ösz-
szetart – hangsúlyozta Ughy 
Attila.

Egyben hozzátette: mi itt, 
az óhazában, büszkék vagyunk 
azokra a magyarokra, akik az ál-
lamhatárokon túl élnek, és őrzik, 
ápolják nyelvünket, hagyomá-
nyainkat. Ezért él a nemzeti ösz-
szetartozás napjának ünnepe is. 

– A kisírt szemet hátrahagyó 
emlékezés után megünnepeljük 
azt, hogy egymásra találtunk, és 
egyre szorosabb kötelék fűz össze 
bennünket. Ünnepi pillanat min-
den újabb állampolgári eskütétel, 
minden újabb testvérvárosi szer-
ződés, határon túli osztálykirán-
dulás, egy-egy támogató szerző-
dés a vajdasági, felvidéki, erdélyi 
beruházás kapcsán.

A polgármester azt is kiemelte, 
hogy ezek a mi közös ünnepeink.

– Ezek azok a pillanatok, 
amelyek lassan átsatírozzák a tri-
anoni békediktátum fekete lap-
jait, és új záradékot írnak. Olyat, 
amelyben az áll: gyászoltunk és 
búsultunk eleget, most a cselek-
vés korszakát éljük. Megmutat-
juk a világnak, hogy milyen az a 
nemzet, amely ezeréves történel-
méből és szent királyai hagyaté-
kából táplálkozik, amelyet nem 
tudott megrendíteni sem a tatár, 
sem a török, sem a Habsburg, 
sem a szovjet terror. Békésen és 
kulturáltan nyerünk bizonyossá-
got arról, hogy a magyar össze-
tart, és az államhatároknak csak 
a térképeken van értelmük, a va-
lóságban nem léteznek.

A nemzeti összetartozás napja 
ezért nem a szomorú emlékezés, 
hanem az egymásra találás ünne-
pe – véli Ughy Attila.

– Ez a nap erősítsen meg ben-
nünket abban, hogy nincs más 
út, csak a közös nemzeti boldo-

gulásé. Egy szép, egységes, erős 
Magyarország építése, együtt, 
közösen minden magyarral, aki 
feláll a Himnusz alatt, és szívére 
teszi a jobb tenyerét. Isten áldja 
meg a magyarokat, éljenek bár-
hol is a világban! Segítse és óvja 
útjukat, bárhol járjanak – zárta a 
beszédét az ünnepi szónok.

Az eseményen a Sárarany 
zenekar bukovinai székely dal-
csokrot adott elő, és bemutatta 
az Énekelt versek határok nélkül 
című összeállítását.

A megemlékezés részeként 
az önkormányzat képviseletében 
Ughy Attila mellett Lévai István 
Zoltán alpolgármester, dr. Molnár 
Ildikó címzetes főjegyző, a XVIII. 
kerületi Kormányhivatal nevében 
Hodruszky Csaba hivatalvezető 
és helyettese, Pilcsák Csaba József 
helyezett el koszorút a Hargita téri 
Fadrusz-kereszt talapzatánál. Ko-
szorúztak továbbá a kerület társa-
dalmi és politikai szervezeteinek, 
különféle egyesületeinek és intéz-
ményeinek a képviselői is.

ÉRTÉKŐRZŐ MEGÚJÍTÁSBAN 
GONDOLKODNAK 
Év végére megújul a Havanna-hetivásár és a környezete

MOST A CSELEKVÉS KORSZAKÁT ÉLJÜK
A nemzeti összetartozás napja emlékezés, ünnep és mementó

Látható, és e látványt statisz-
tikai adatok is alátámasztják, 
hogy az elmúlt években a ke-
rület jelentősen átalakult, di-
namikussá vált a fejlődése, 
nőtt a népességvonzó ereje. 
Az önkormányzat további fej-
lesztéssekkel, beruházásokkal 
kíván hozzájárulni a városkép 
javításához. 

Egy piac, illetve hetivásár 
valamiképpen mindenkinek a 
szívügye, hiszen ott szerezzük 
be a mindennapi élethez nélkü-
lözhetetlen termékeket. Emellett 
sokaknak élvezetes program is 
az áruk közötti válogatás. A Ha-
vanna-lakótelepen a hetivásárra 
járóknak most egy kicsit fel kel-
lett adniuk a szokásaikat, de az 
új létesítmény átadásával köny-
nyen beláthatják majd, hogy ér-
demes volt elviselni az átmeneti 
változásokat, mert a felújítást 
követően a korábbiaknál sokkal 
jobb körülmények között vásá-
rolhatnak. 

HAGYOMÁNY ÉS 
FEJLŐDÉS
A Havanna-hetivásár felújí-
tásakor arra törekszik az ön-
kormányzat, hogy a területet 
a hagyományokat megőrizve 
fejlesszék, egyúttal javítva az itt 
élők komfortérzetét. 

Ughy Attila a május 16-i kép-
viselő-testületi ülésen jelentette 
be, hogy a hónap elején elkez-
dődött a Havanna-hetivásár 
felújítása, melynek ideje alatt az 
önkormányzat egy ideiglenesen 
kijelölt közeli területen ad helyet 
az árusok és a vásárlók körében 
is nagy népszerűségnek örvendő 
piacnak. A polgármester hozzá-
tette: a beruházás keretében új 
üzletsort építenek, akadálymen-
tessé teszik a közlekedést, és új 
vizesblokkokat is létesítenek. 

KOMFORTOSABB 
VÁSÁR
Lévai István Zoltán alpolgármes-
tertől megtudtuk, hogy a Havan-
na-hetivásár korszerűsítésének 
célja a vásár komfortosabbá 
tétele, illetve ezzel együtt kör-
nyezetének a rendezése is. Azt 
is elmondta, hogy a felújításnak 
köszönhetően a különféle elvá-
rásoknak megfelelő, mindenki 
által elfogadható létesítmény 
alakul ki a lakótelepen.

A hetivásár két ütemben 
újul meg. Az elsőben még az 
idén befejeződnek az építészeti 
statikai munkák, valamint az 
árusítóhelyek, az üzemeltetési 
épületek kialakítása. Bővítik a 
közműveket, elvégzik az árusí-
tóhelyek gépészeti és elektro-

mos munkáit, felújítják a Baross 
utca felőli parkolókat, kialakít-
ják a vásárlói, az árusítói és az 
akadálymentes illemhelyeket, 
elvégzik az ezekhez kapcsolódó 
gépészeti és elektromos munká-
kat, elkészítik az aszfaltburkola-
tot, és rendezik a környezetet. A 
második ütemre az árusítóhe-
lyek fölötti árnyékolás, a nap-
ellenzők elkészítése, valamint a 
piac körüli további környezet-
rendezési munka és aszfaltbur-
kolati festés marad. 

KIS TÜRELMET 
KÉRNEK
Az értékőrző megújítással a 
terület piacon túli hasznosítá-
sának köszönhetően erősödhet 
a közösségi élet a lakótelepen, 
vagyis a megújuló vásártéren 
egy új közösségi hely jöhet lét-
re. A beruházást érdemes türe-
lemmel viselni az elkövetkező 
hónapokban, mert az új piac 
minden tekintetben magasabb 
színvonalú lesz a korábbinál. 

Ezzel együtt az első ütem befe-
jezésének tervezett időpontjáig, 
ez év decemberéig az önkor-

mányzat a munkálatok idejére 
a lakosság szíves megértését és 
türelmét kéri. 

Megkérdezték és tájékoztatták az érintetteket

Annak érdekében, hogy a Havanna-hetivásár a munkálatok 
ideje alatt minél gördülékenyebben működjön, az önkormány-
zat április végén szakmai konzultációra hívta az érintetteket, a 
hetivásár árusait. 

Ezen az összejövetelen a résztvevők feltehették a kérdései-
ket, elmondhatták a javaslataikat a vásár ideiglenes műkö-
dési feltételeivel kapcsolatosan. Az önkormányzat emellett 
tájékoztatólapokon értesítette a lakosságot a megváltozott 
körülményekről.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Hargita téri Fadrusz-keresztnél tartotta 
megemlékezését Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata a nemzeti 

összetartozás napján, június 4-én.

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata a Fővárosi Önkormányzat 
támogatásával május elején kezdte el a 

Havanna-hetivásár felújítását. Eközben a piac 
szombatonként zavartalanul működik tovább, 
hiszen az építési terület mellett kijelölt ideigle-
nes helyszínen a megszokottnak megfelelően 
várják a vásárlókat az árusok. 

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán

Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester is fontosnak tartja, hogy a Havannán korszerű piac legyen
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Számos lehetőség közül választhatnak a diákokKÖZÉLET

PROGRAM:
CSALÁDI PROGRAMOK  
14-20 óra között
•  Eötvös Loránd nyomában 

 – egyszerű fizikai kísérletek
•  Szárnyalj Kondor Bélával! 

 - repülőmakett építés
•  Csekkolj be!  

- Mit viszünk a repülőre?
• Kosztümös fotózás
•  Hűtőmágnes készítés  

- Alkoss dekorgumiból!

„KÓRUSPIKNIK”  
18-21 óra között
Örömzenélés  a kertben/sátorban
Kispesti Vegyeskar – Gyöngyvirág
Vörösmarty Családi Kórus
Új Teremtés Csoport
Sonore Kamarakórus
Liederschatz kórus
Pest-Budai Dalárda

FOLK ON 45 KONCERT 21 órakor

„TITKOS JELEK A VILLAKERTI ERDŐBEN”
22-23 óra között – UV lámpával

TOMORY LAJOS 
MÚZEUM

Herrich-Kiss villa
1181 Budapest, 

Margó Tivadar u. 116-118.
+36 1 290 1585

muzeum@muzeum18ker.hu
muzeum18ker.hu

KIÁLLÍTÁSOK és
tárlatvezetések

A programok karszalag nélkül is ingyenesek!

18 órától a szórólap első 
50 felmutatója vendégünk 

egy sörre vagy limonádéra!

NYÁRI DIÁKMUNKA 
2019-BEN IS
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, valamint a fiatalkori inakti-
vitás csökkentése érdekében a Pénzügyminisztérium ismét meghirdeti a Nyári diákmunka 
programot.

A program a tapasztalat- és jö-
vedelemszerzés mellett lehetősé-
get ad a diákok kötelező szakmai 
gyakorlatának teljesítésére is. A 
munka révén szerzett korai sike-
rélmény pedig elősegíti a későbbi 
munkaszocializációs folyamatot.

Az idei program június 1-jétől 
augusztus 31-ig tart, a támogatott 
foglalkoztatás pedig július 1-jétől 
augusztus 31-ig valósul meg. A 
jelentkezés előfeltétele az, hogy 
a 16–25 év közötti nappali tago-
zatos diák közvetítést kérőként 
regisztráljon a lakó- vagy tartóz-
kodási helye szerint illetékes járási 
(Budapesten kerületi) hivatal fog-
lalkoztatási osztályán. A jelentke-
zéshez szükség van a személyes 

okmányokra (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ-kártya, adókár-
tya), az érvényes diákigazolvány-
ra, illetve az iskolai tanulmányok 
befejezése után a diákigazolvány 
visszavonáskor kiadott iskolaláto-
gatási igazolásra, valamint 18 éves 
kor alatt szülői/törvényes képvise-
lői hozzájárulási nyilatkozatra.

A részt vevő fiatalok a mun-
kalehetőségek tekintetében két 
irány közül választhatnak. Az 
egyik az önkormányzati diák-
munka, amelynek keretében 
önkormányzatoknál, önkor-
mányzati intézményeknél dol-
gozhatnak. Itt napi 6 órás mun-
kavégzés szükséges, s ez esetben a 
jövedelem a minimálbér 6 órára 

eső része (111 750 Ft/hó), illetve 
szakképzettséget igénylő munka-
körben a garantált bérminimum 
6 órára eső része (146 250 Ft/hó). 
A másik iránynál, a mezőgazda-
ság, vendéglátás és turizmus te-
rületén napi 8 órás munkavégzés 
szükséges, a jövedelem a mini-
málbér (149 000 Ft/hó) összege, 
illetve szakképzettséget igénylő 
munkakörben a garantált bérmi-
nimum (195 000 Ft/hó) összege.

Jelentkezni június 1-jétől a 
lakó- vagy tartózkodási hely sze-
rint illetékes járási hivatal foglal-
koztatási osztályán lehet. Ezek 
elérhetősége, valamint a részletes 
tájékoztató megtalálható a fovaros.
munka.hu oldalon.

KONFERENCIA 
VASVÁRI ÉLETÉRŐL
Hármas rendezésben, a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, valamint a XVIII. kerüle-
ti önkormányzattal közösen szervez konferenciát a szabadságharc hősének életéről a 
Vasvári egyesület.

Sok érdekes esemény kezdeményezője volt már a Vasvári Pál Polgári Egyesület. A civil szervezet fő 
feladatának tekinti az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban kiemelkedő Vasvári kultuszának 
ápolását, és most a hős halálának 170. évfordulója jó alkalomnak tűnt arra, hogy konferenciát rendez-
zenek az életútjáról.

– Az öt előadásból álló tudományos tanácskozás célja az, hogy Vasvári Pál életét a gyermek- és ifjú-
kortól egészen a hősi halálig bemutassa – mondta Bauer Ferenc, az egyesület társelnöke, a konferencia 
egyik szervezője. – Egy rendkívül érdekes személyiségről és színes életútról van szó, amelyet a széles 
közönség kevésbé ismer.

A konferenciát július 3-án 10 órától tartják a Hadtörténeti Múzeumban az intézmény, a Vasvári 
egyesület és a XVIII. kerületi önkormányzat szervezésében. A fővédnök Németh Szilárd, a Honvé-
delmi Minisztérium parlamenti államtitkára, rajta kívül Ughy Attila polgármester köszönti a részt-
vevőket.

– A konferencián adjuk át 
az egyesületünk által alapított 
Vasvári-díjat, melyet ebben az 
évben dr. Kovács Vilmos ez-
redes, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum parancsnoka, va-
lamint megosztva Beke István 
és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
alaptalanul terrorizmussal vá-
dolt és öt év letöltendő szabad-
ságvesztéssel sújtott székely-
földi aktivistái nyertek el. Az ő 
nevükben dr. Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Taná-
csának elnöke veszi át a díjat, 
majd adja át nekik Ughy Atti-
la polgármester úrral együtt a 
börtönükben – tájékoztatott 
Bauer Ferenc.

K. Gy.

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„EGÉSZSÉGES ÉS SPORTOS
 KERÜLETET ÉPÍTÜNK”

Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület
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Ady100 – Meghívó az irodalom birodalmába KULTÚRA

A KÖLTÉSZET IGENIS 
KORSZERŰ 
A környékbeli általános iskolák tanulói töltötték meg június 4-én a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) kibővített nagyter-
mét az Ady100 elnevezésű programsorozat záróeseményén.

Ez a délelőtt inkább a fiataloké 
volt, de az Ady Endre halálának 
100. évfordulója alkalmából az 
elmúlt hetekben, hónapokban 
rendezett kerületi programok 
között volt például olyan vetél-
kedősorozat is, amelyen a helyi 
szociális intézmények csapatai 
vettek részt, azok tagjai pedig az 
idősebb korosztályt képviselték. 

A záróeseményen Galgóczy 
Zoltán tolmácsolta Ughy Attila 
polgármester köszöntő szavait, 
aki elfoglaltsága miatt nem lehe-
tett jelen a PIK-ben. 

A polgármester szerint az 
Ady100 rendezvénysorozat azért 
volt nagyszerű kezdeményezés, 
mert a programjaival felhívta a 
figyelmet arra, hogy a költészet 

igenis korszerű műfaj. Nem vé-
letlen, hogy olyan népszerű ma-
napság a szövegcentrikus pop-
zene.

„A költészet népszerűsíté-
sének részesévé lenni felemelő 
küldetés. Ezért örülök, hogy 
egy percig sem volt kérdés a ke-
rületünkben, hogy az Ady100 
programjai Pestszenlőrinc-Pest-
szentimrén is otthont kapnak, 
ugyanis a kulturális öröksé-
günkből az egyik legjobban és 
leghatékonyabban átemelhető 
értékünk az irodalom. Legyen 
az líra vagy próza, biztos vagyok 
benne, hogy szinte minden kér-
désünkhöz, élethelyzetünkhöz 
tudunk párosítani egy-egy mű-
vet a magyar irodalomból.”

A polgármester azt is kiemel-
te az üzenetében, hogy ez nem 
megy másként, csak ha olva-
sunk, ha forgatjuk neves íróink, 
költőink műveit. 

Ady Endre költészetéről és 
annak utóéletéről szólt dr. Fodor 
Péter. A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója elmondta, 
hogy már a költő 1919. januári 
halálával egy időben elkezdődött 
munkásságának az értékelése: mi 
az, amit alkotott, mi az, amit újí-
tott, és mi az, amitől olyan nagy 
költő? A szakember szerint, ha 
valaki Adynak nemcsak a verseit, 
hanem a publicisztikáit is olvas-
sa, nagyon érdekes kordokumen-
tumokhoz juthat a XIX. és a XX. 
század fordulójáról.

– Abban, hogy Ady köteteit 
kézbe vegyétek, értelmezzétek 
és értsétek, a legtöbb segítséget a 
szülők, nagyszülők és a pedagó-
gusok adhatják. Mi, könyvtáro-
sok, ehhez a lehetőséget tudjuk 
fölkínálni, s ma már az iroda-
lom, a költészet akár az okoste-
lefonokon is elérhető – mondta 
a főigazgató.

A rendezvény résztvevői 
elénekelték az Ismerős Arcok 
zenekar Nélküled című dalát, 
a program zárórészében pedig 
Lackfi János és Lackfi Margit 
gyerekkorról és családról szóló 
szórakoztató irodalmi műsorát 
láthatták, hallhatták. 

Bodzay Zoltán

IFJAK A 
RIVALDAFÉNYBEN
„Élményhajhászok”, szereplők és szakértő közönség 
töltötte meg a Rózsa Művelődési Ház színháztermét 
május 31-én és június 1-jén. Itt és ekkor rendezték 
meg a kétnapos Országos Diákfilm és Amatőr Szín-
játszó Fesztivált.

Meglepő módon csokizáporral és almaosztással kezdte a kö-
szöntőjét a szervező Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 
Gimnáziumának igazgatója, Grünvald Mária. Ezt követően 
felolvasta a fesztiválra érkező vidéki és fővárosi színjátszók, 
filmkészítők teljes listáját – amire mi helyhiány miatt nem 
mertünk vállalkozni –, és bemutatta a zsűri tagjait: Dóka Péter 
elnököt, valamint Perczel Enikőt és Pacskovszky Zsoltot.

– Carpe diem, élj a mának, ragadd meg a pillanatot! – ez-
zel a biztató gondolattal nyitotta meg a fesztivált Kéthelyi Má-
tyás, a polgármesteri hivatal köznevelési, közművelődési és 
sportirodájának vezetője.

Tartozunk még egy magyarázattal a csokizáporra és az al-
maosztásra, amelyre több más információ mellett Grünvald 
Máriától kaptunk választ:

– Az előadások előtt, illetve a szünetekben vegyes témák-
ban feltett, ellazulást segítő villámkérdésekre érkező jó vála-
szokat díjazzuk az említett finomságokkal. Energiapótlónak 
sem utolsók, ugyanis egy maratoni hosszúságú programról be-
szélünk, több mint negyven produkció vár bemutatásra, arról 
nem is szólva, hogy ahol zsűri dönt, ott verseny is van. Az idő 
múlását mi sem bizonyítja jobban, mint a huszonöt éves érett-
ségi találkozóra kapott meghívásom. Az 1994-ben bemutatott 
Tévedések vígjátéka című darab akkori szereplői ünneplik 
érettségük huszonötödik évfordulóját. Kell ennél kellemesebb 
időbeli egybeesés? 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a Kül-
ső-pesti Tankerületi Központ, a Közművelődési és Sport Köz-
alapítvány és a Sapere Aude 18 Alapítvány által támogatott 
fesztivál előadásai olykor kacagtatók, olykor elgondolkodtatók 
voltak.

Összességében a legtöbb díjat a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Gimnázium színjátszó köre gyűjtötte be. Madacsi Noelt, 
a Szenczi Molnár Albert Református Gimnázium tanulóját a 
legjobb fényképezésért, a Kastélydombi Általános Iskolát a 
legjobb díszletért, jelmezért, a Felnőttek Gimnáziumát a leg-
ígéretesebb, legszórakoztatóbb alkotásokért, illetve a legjobb 
diaporámáért díjazták. 

Gönczöl András   
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A kisgyermekesek vették birtokba a Bókay-kert strandjátSZABADIDŐ

NAGYON SOKAN PANCSOLTAK
A nyár már pünkösdhétfőn elkezdődött

SZEBERÉNYI CSILLA 

A Bókay-kertnek a strandtól távo-
labb eső kapuján belépve még alig 
látunk valakit 11 óra körül. A te-
niszpályákhoz érve viszont álmél-
kodva konstatáljuk, hogy milyen 
elszánt emberek vannak: a tűző 
napon kergetik a kisméretű lab-
dát. Ezek után már csak a tompa 
gyerekzsivaj felé kell vennünk az 
irányt. A kerítésen kívülről úgy tű-
nik, annyi ember van a strandon, 
mint amennyi még kellemesen, a 
másik törölközőjét tisztes távol-
ságból elkerülve is bőven elfér. Fő-
leg kisgyermekeseket látunk.

MEGÚJULT 
MEDENCE
Mint azt Bögös Józseftől, a stran-
dot üzemeltető Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. Uszodaüze-
meltetési Osztályának vezetőjétől 
megtudtuk, a nyitás napján 470 
látogatójuk volt. 

A szakember korábban már 
elmondta lapunknak: ebben 
az évben jelentős változtatáso-
kat hajtottak végre a nagyme-
dencében, ahol az egész belső 
burkolatot és a hozzá tartozó 
külső peremrészt is kicserélték. 
A csempeburkolatot a hideg idő-
járás tönkretette a téli hónapok-
ban, ezért kék színű, korszerű 
fóliaborítással látták el a meden-
ce belső falát, ami által az telje-
sen megújult.

„NAGYON 
TETSZIK!”
– Sokkal szebb lett – mondja a 
kérdésünkre válaszolva Karmen, 
aki sok kicsi gyerekkel érkezett a 
strandra. A fiatal anyuka lelkesen 
hozzáteszi: – Nagyon tetszik! Jó, 
hogy ilyen klassz kis sima lett a me-
dence alja. Szeretünk idejárni. Elő-
ször is azért, mert ez van hozzánk 
a legközelebb. Csepelre tudnánk 
még menni, de minek? A picikkel 

nagyon macerás elbuszozni. Itt 
szép, gondozott a park, sok árnyas 
fa van, kellemes a víz. És ami még 
nagyon fontos, megfizethető! 

NEGYEDÁRON
Máshol az itteni belépőjegyek 
árának három-négyszeresét kel-
lene kifizetni. 

– Itt a kisbabámnak nem kell 
jegyet vennem, a két hat év alatti 
fiamnak fejenként 650-et, ma-
gamnak 1000 forintot fizettem a 
belépőért. Bejöttünk négyen 2300 
forintból. Most pont jó, hogy eny-
nyien vannak. Biztosan sokan el-
utaztak a pünkösd miatt. Nyáron 
zsúfolt picit a strand, hétvégente 
ezért inkább kirándulni szoktunk. 
Nyilván sokba kerülne, de szerin-
tem volna igény még egy meden-
cére. Hely lenne rá. Hétköznap a 
táborozó gyerekek népesítik be in-
kább a fürdőt, de tőlük még bőven 
megvagyunk. Egy szó, mint száz, 
nekünk ideális ez a hely.

�Pünkösdhétfőn nyitotta meg a kapuit a hűsölni, kikapcsolódni 
vágyók előtt a Bókay-kerti Park strand. A látogatókat verőfényes 
napsütés és kellemes, 27–28 Celsius-fokos víz fogadta. Az sem 

utolsó szempont, hogy a tavalyinak megfelelő jegyárakkal kereshetjük fel 
a fürdőhelyet. Mint arról már hírt adtunk, a strandszezonra a korábbiak-
nál is nagyobb mértékben újították fel a medencét.

A „rajzos” díjazottak
Az első helyezett Kulcsár Anna (Csemete óvoda), a 2. Virosztkó Zita 
Beáta (Pitypang), a 3. Rohodi Írisz (Aprók Falva) és Pomázi Ádám 
(Pitypang) lett. Galgóczy Zoltán és a Kondor Béla Közösségi Ház 
különdíját Sós Korinna (Csemete) és Tóth Eleonóra (Kerekerdő) kap-
ta, de díjazták Bárdi Sándorné (Csemete) és Gáspár Ernőné (Apró 
Falvak) óvodapedagógusokat is. 

MIT TUD A JOBB?
A jobb agyfélteke aktiválásával készült alkotásokat állítanak ki június 24-től a Városháza 
Galériában. Az alkotók kerületiek.

Az agykutatás egyik érdekes és nem túl régi keletű felfedezése az, hogy míg a tudatos, tervszerű cselek-
véseinket a bal agyfélteke irányítja, addig a kreativitásért, az esztétikai érdeklődésért a jobb felel. Mára 
az ezzel foglalkozó kutatók technikákat is kidolgoztak arra, hogyan helyezzük tudatosan előtérbe a jobb 
agyfélteke működését az alkotás érdekében. Ezzel egy kurzus keretében a kerületi Nyugdíjas Akadémia 
hallgatói és a Somogyi László Szociális Szolgálat gondozottjai is foglalkoztak, akik most megmutathatják 
az így készült munkáikat. A Varázsceruza – alkotások a jobb agyféltekénk használatával című kiállítás 
június 24-én 10 órakor nyílik a Városháza Galériában (a polgármesteri hivatal Üllői út 400. alatti épüle-
tében), Ughy Attila polgármester fővédnökségével. A kiállítás anyaga július 5-ig látható.

(keg)

Folytatás az 1. oldalról
Az ajándékokat a kis rajzművé-
szeknek Galgóczy Zoltán és Varga 
Ferenc ünnepélyes keretek között 
adta át, csaknem egy óra alatt, 
hiszen, mint említettük, minden 
induló díjazott lett, ami azt jelen-
ti, hogy összesen 128-szor (!) gra-
tuláltak… A húsz kerületi óvoda 
közül 18-ból összesen 137 alkotás 
érkezett be a pályázatra Hurrá, 
kirándulunk! cím alatt. A gyere-
kek fantáziáját megmozgatta ez 
a téma, s láthattunk a képeken 
erdőben kirándulókat, táborozó-
kat vagy a Balatonnál nyaralókat, 
csoportokat, családokat is. Min-
den „alkotó” a rajzeszközökön kí-
vül fagylaltot is kapott ajándékba, 
amit, ha nem is Bagaméri, de a 

nem kevésbé közkedvelt kerületi 
Dudi cukrász mért ki.

Amíg az időjárás engedte, 
a szabadtéri színpadon a helyi 
együttesek tagjai táncoltak, éne-
keltek, de a Bóbita és Bendegúz 
zenés bohócműsor már bevonult 
a színházterembe, mint ahogy a 
Fabula Bábszínház Vitéz László 
és az ördögök című előadása is. A 
legvégén pedig minden gyerek és 
szülő belekóstolhatott a Kifli Ze-
nekar koncertjébe. Mielőtt az eső 
eleredt, a bátrabbak kipróbálhat-
ták a mászófalat, kisautókba ülhet-
tek, hogy néhány kört menjenek a 
művelődési ház melletti aszfalton, 
vagy – mint télen a jól megszokott 
Mikulásvonaton – kisvonaton te-

hettek egy hangulatos negyedórás 
utat a Havanna-lakótelepen.

Az arcfestés és a babusgató 
babatorna mellett az állatsimo-
gatás is nagy sikert aratott a gye-
rekek körében. A Suri család is 
itt kötött ki hosszabban, Tini, Lili 
és Dani nagyon élvezte a sokfé-
le békés állat – póniló, szamár, 
láma, alpaka, kecske, nyúl, kacsa 
– dédelgetését, alig akarták ab-
bahagyni a simogatást, becézge-
tést. Különösen az alig 70 centi-
méter magas minipóni nyerte el 
a tetszésüket. Bugyinszky György 
egykori artista, állatidomár még 
fel is ültette őket egy-egy pónira.

Most már tényleg jöhet a Va-
kációóóóó!

HURRÁ, KIRÁNDULUNK!
Beköszöntött a szünidő a diákoknak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Ludas Matyi is életre kelt a Szivárvány óvodában KULTÚRA

Az ünnepeinktől a középkori olasz és francia költészeten át 
a csodálatos ízű magyar gyömölcsökig! 
Csak aztán legyen, aki meg tudja őket fizetni…

Apünkösdhétfőt fogadott unokahúgoméknál töltöttem, akikhez a délután folyamán egy olasz vendég is érkezett, s nagyon 
csodálkozott, hogy nálunk ünnep van. Pontosabban már a határon csodálkozott, hiszen szokásos hétfői forgalomra 
készült (autós ember), de belefutott egy háromnapos ünnep forgalmi lecsengésébe – hogyhogy, kérdezte, hogyhogy 
munkaszüneti nap. Ezen meg én csodálkoztam, merthogy ezek szerint a katolikus Olaszországban nem? Persze min-

denki kapott az okostelefonja után (én nem – vajon miért?) megnézni, hogy is van ez. A mai Európában hogyan viszonyulnak a 
pünkösdi ünnepkörhöz? Csak a legérdekesebbeket jegyeztem meg, s volt is (számomra) meglepetés. Hogy tehát a mélyen vallásos 
olaszok számára csupán egyházi ünnep, míg ellenben a jó évszázada (sőt!) világias felfogásával büszkélkedő Franciaországban 
állami. Munkaszüneti napjuk van ezen a hétfőn az osztrákoknak, a belgáknak, a németeknek, a dánoknak, a norvégoknak, ellenben 
a svédeknek nem, mint ahogy a svájciaknak, sőt a spanyoloknak sem. Azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy utóbbi országban 
ez újabb fejlemény-e, vagy már régen is így volt (a „katolicizmus igája” alatt). Nem vagyunk egyformák. Itt élünk egy kupacban, 
egymás hegyén-hátán, többségünkben egyazon Istenhez imádkozunk (jó-jó, tudom!), de még az ünnepeinkben sem egyezünk. Baj 
ez? Szerintem nem. Végtére is a karácsony és a húsvét mindenütt megvan – hogy jó időben mondjam… 

A szokások, hagyományok évszázados cölöpei az emberi társadalomnak, amely sokféle ugyan, de sok tekintetben mégis 
hasonló. Vendégünk egy nagy olasz egyetemen tanít, hogy pontosan mit, az nem világos, pedig velem franciául beszélt, noha 
egész jól értettem az ő olaszát is – hiába, a latin nyelvek közös muzsikája! Különben is, fejtegettem újdonsült ismerősömnek, 
a középkori olasz költészet nagymesterei (Petrarca, Dante, Dino Campagni, Boccaccio) jószerével nem szorultak fordítóra, 
ha a francia Abélard, Héloїs, Chrétien de Troyes vagy Villon sorait akarták megérteni. Ő hamarosan Signora Emmának, majd 
egyszerűen csak Emmának szólított, én per Nino beszéltem hozzá. Faggatott, hogy aktív koromban mi volt a szakterületem, 
én tréfásan elütöttem, hogy vikipédia szakon végeztem – pedig azt akkor még nem is ismertük. Hatalmasat nevetett. A jó 
humor a hosszú élet titka, és jelentőségteljesen rám nézett.

Valamint! Valamint (emeltem fel az ujjamat) az egészséges étkezés! És vettem néhány újabb szem cseresznyét a tálból. 
Egyszerűen nem tudtam ellenállni neki. Ugyanis Nino virág és édesség helyett egy-egy zacskó eperrel és cseresznyével állí-
tott be. „Magyar!” – mondta felkiáltójellel. Volt már alkalma kóstolni, s mondja is mindenkinek, hogy a magyar gyümölcs 
a legjobb a világon. Ezt én is megerősíthetem, és nincsen ebben semmi nemzeti elfogultság részemről. Igaz, idén ez volt az 
első primőr, amit kóstolhattam. Vajon, töprengtem magamban, elmeséljem-e ennek a derék ifjú (talán még hatvanéves sem 
lehetett) olasz Ninónak, hogy kamaszlány koromban mi volt a legnagyobb vágyam? Hogy egyszer annyi narancsot ehessem, 
hogy kipukkadjak tőle? Pedig akkoriban még lehetett narancsot kapni, tulajdonképpen csak pénztárca kellett volna hozzá. 
Nagylány koromban aztán már narancs sem volt. Be kellett érnünk a magyar… almával, cseresznyével, meggyel, barackkal, 
szőlővel. Munka után a villamoson mindig csipegettem valamit egy zacskóból. Narancsra, banánra gondolni sem mertem. 
És most öreg fejjel megint van egy nagy-nagy álmom: egyszer egyedül bevágni egy tál ropogós cseresznyét. Istenem! Vagy 
legalább egy felet.

Nino felém mosolygott. „Miről ábrándozik, kedves Emma?” – kérdezte. „Á, semmiség – legyintettem. – Nem is tudom, 
Chrétien de Troyes a XII. vagy a XIII. században élt-e? Tudja, a Grál-költészet…”

PESTSZENTIMREI 
PÜNKÖSDÖLŐ 
Lágy dallamok töltötték be a Szent Imre-templom tágas 
belső terét a Pünkösdölő címmel tartott hagyományos 
kóruskoncerten június 8-án. 

Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresz-
tény ünnep, amelyen a kereszténység azt ünnepli, hogy a Szentlélek 
kiáradt Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel új tartalommal 
töltötte meg e napokat  a keresztények számára. A pünkösdi ünnep 
tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, 
ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja.

A kórustalálkozó ötletgazdája Ódor Katalin, a Pestszentimrei 
Közösségi Ház vezetője volt. A hatodik alkalommal megtartott 
ingyenes rendezvényen kerületi amatőr énekes csoportok vettek 
részt, köztük a plébánia Néri Szent Fülöp Kórusa, melynek tagjai 
egyházi énekeket adtak elő. A XVIII. kerületi Egyesített Bölcső-
dék Nyitnikék Gondozónői Kamarakórusa Döbrössy János kar-
nagy vezetésével részleteket énekelt Händel Júdás Makkabeus 
című oratóriumából, a Sonore Vegyeskar Mohai Tibor vezetésével 
egyebek mellett Stravinsky Ave Maria című művét tolmácsolta.

A Néri kórusból kiragyogott egy szép hangú romalány, aki-
nek arcán felhőtlen boldogság tükröződött. Mindhárom kórus 
énekesei gyönyörűen daloltak, a kívülálló számára azonban 
úgy tűnt, hogy a fellépők közül ő tudta leginkább átadni a 
pünkösd ünnepe fölött érzett örömet. 

Sz. Cs.

KULTURÁLIS ÉRTÉKEK  
A CSUDATARISZNYÁBAN
Roma–magyar nemzetiségi napot tartottak június 6-án a Szivárvány óvodában, ahova a sokszínű programra a gyerekek-
kel együtt a szülőket is meghívták.

Egy Budapesten rendezett 
nemzetközi partnerkereső 
programnak köszönheti a Piros 
iskola, vagyis a Pestszentlőrin-
ci Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola azt, hogy partne-
rintézményt talált magának a 
bajorországi Marktoberdorf-
ban. Mindez 1989-ben történt, 
éppen harmi A nemzetiségi 
napon a szervező ClubNetCet 
Egyesület a magyar mellett 
minden évben egy-egy másik 
kultúrát is szeretne közelebb 
hozni a családokhoz. Az egye-
sület és a Szivárvány óvoda 
által szervezett Csudatarisz-
nya elnevezésű idei program 
a roma és a magyar hagyomá-
nyok jegyében telt.

A Szivárvány óvoda veze-
tője, Horváthné Kapocsi Anikó 
elmondta, hogy az önkormány-
zat indult az Európai Unió VE-

KOP-pályázatán, s ennek kere-
tében a Lakatos-lakótelep egy 
hároméves programban vesz 
részt. A Fáy utca és környéke 
integrált szociális rehabilitá-
ciója elnevezésű projektbe a 
Szivárvány óvoda is bekerült. 
A program keretében az itteni 
gyermekekhez heti rendszere-
séggel külsős szakemberek jár-
nak, akik például logopédiai, 
drámapszichológiai fejlesztése-
ket tartanak. 

– Annál is inkább örülünk 
a Csudatarisznya programnak, 
mert a gyermeknap közelében 
tudtuk megszervezni, amikor 
reggeltől estig tartó játékok és 
előadások szórakoztatják és ta-
nítják a résztvevőket – mondta 
Horváthné Kapocsi Anikó. 

Délelőtt az Off-Brodway 
Színház előadásában a Ludas 
Matyi zenés mesejátékot lát-

hatták a gyerekek, majd kü-
lönböző tájegységek kézműves 
tevékenységeit gyakorolhatták. 
Délután bográcsozás várta a 
résztvevőket, valamint további 
kulturális programok. A Tébláb 
Kenderkóc csoportja például 
kalocsai és moldvai táncokat 
mutatott be, majd közös táncra 
hívta a vendégeket.

A színházi előadásról kijö-
vő gyerekek arcából és a kéz-
műves foglalkozáson kifejtett 
aktivitásukból ítélve Galgóczy 
Zoltán alpolgármester úgy vél-
te: láthatóan élvezték a gyere-
kek a programot, ezért minél 
több ilyen alkalmat kell nekik 
teremteni.

Cigány ősi mesterségek 
nyomában címmel érdekes ki-
állítás mutatta be a cigányságra 
jellemző mesterségeket. Sztaj-
kó József roma népművész, a 

kiállítás megalkotója elmond-
ta, hogy a babák segítségével 
bemutatott régi mesterségek 
jórészt már kihaltak, mert az 
általuk megformált anyagokat 
korunkban döntően a nagy-
iparilag előállított műanyaggal 
helyettesítik. 

A kiállítás főszereplői, a ba-
bafigurák és a tárgyak szemléle-
tesen mutatták be a téglakészítők 
és vályogvetők, a teknővájók, 
a bádogosok, a fakanálkészí-
tők, a kosárfonók, a kovácsok, 
a kerámiások és a harangöntők 
mesterségét, tudományát. Ter-
mészetesen nem maradtak ki a 
világban is híressé vált cigányze-
nészek sem. 

A program az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap támoga-
tásával, a magyar állam társfi-
nanszírozásával valósult meg.

B. Z.

TEHETSÉGES FELSŐSÖK 
GÁLÁZTAK
Két héttel az alsó tagozatosok után a kerület legtehetsé-
gesebb felső tagozatosai is bemutatkoztak június 5-én 
a Kondor Béla Közösségi Házban rendezett Aranygálán, 
amelyen a díjeső közben kis műsort is adtak.

Ezen a délutánon is megtelt a színházterem ünneplő diákokkal 
és tanárokkal, összesen legalább kétszázan várták az ünnepség 
kezdetét. A kerületben több mint két évtizede rendezik meg 
évről évre az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a fel-
készítő pedagógusok számára az Aranygálát. Ez a mostani a 
22. volt. 

A megjelenteket dr. Nagyné Koczog Tünde, a Külső-pesti 
Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, a gála há-
ziasszonya köszöntötte, kiemelve, hogy ebben a tanévben is 
sok nívós versenyt rendeztek a tanintézmények, és itt most a 
legjobbak „aranygálázhatnak”. Köszönetet mondott a kerüle-
ti munkaközösség-vezetőknek a versenyek összefogásáért, a 
szervezésért, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetőségének pe-
dig a sok segítségért és a rendezvény helyszínének biztosításá-
ért, ahol azok a tanulók lehettek jelen, akik a kerületi tanulmá-
nyi versenyeken első helyezést értek el. 

Ezt követően Galgóczy Zoltán alpolgármester a tehetséggon-
dozás fontosságáról beszélt.

– Nagyon örülök, hogy ennyi tehetséges tanulónk van a ke-
rületben – mutatott körbe –, ma itt százhúszat jutalmazunk a 
hatvannégy felkészítő tanárral együtt. Az is öröm mindannyi-
unk számára, hogy a közoktatás Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén meg tudta őrizni magas színvonalát, hogy a pedagógusok 
nem vesztették el a hitüket, s tudnak inspirálni. Ahhoz, hogy a 
tehetség ki tudjon bontakozni, karizmatikus tanárokra és biz-
tos családi háttérre van szükség.  Büszkék vagyunk rátok, a 
sikereitekre. 

Ezután kiosztották a jutalomkönyveket, az okleveleket és az 
ez alkalomból kiadott Aranyalbumokat a diákoknak és tanára-
iknak.

(temesi)
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Kitüntetéseket vehettek át a kerület legjobb tanárai, tanítói és óvodapedagógusaiKULTÚRA

VELÜK GYARAPODNAK 
GYERMEKEINK
Kitüntetéseket vehettek át a kerület legjobb tanárai, tanítói és óvodapedagógusai június 12-én 
a Rózsa Művelődési Házban.

Ünnepi beszédében Ughy Attila a 
pedagógusok szerepéről szólva az 
erkölcsi törvények megismerteté-
sét mondta az egyik legfontosabb 
feladatnak, mondván, amikor 
a tanár „átveszi” a gyermeket a 
családtól, akkor ezt a világot tárja 
fel neki elsőként. A polgármester 
hozzátette: ez pedig nem megy 
másként, csak akkor, ha a pedagó-
gus hiteles.

– A mi tanáraink példaképek, 
akikre nyugodt lelkiismerettel bíz-
hatjuk lányainkat, fiainkat, mert 
tudjuk, hogy a legjobb helyen 
vannak, a legjobb emberek kö-
zött. És minden délután, amikor 

hazatérnek, tudhatjuk azt is, hogy 
nemcsak a fejükben lévő kincsek 
gyarapodtak, hanem a szívükben 
lévők is. Amikor később látjuk, 
hogyan boldogulnak az életben, 
a büszkeségünk, a boldogságunk 
mellett nem szabad elfelednünk, 
hogy a gyümölcs közös mun-
ka eredménye, amit a család és a 
pedagógusok együtt végeztek el 
– mondta a beszédében a polgár-
mester. 

A pedagógusok tiszteletére 
rendezett ünnepi rendezvényen 
Ughy Attila és Galgóczy Zoltán 
alpolgármester adta át a kitünte-
téseket. 

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete A kerület tanára elismerő 
címet adományozta Márkiné Gácsi 
Mónikának, az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola tanárának, Tillinger 
Péternének, a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium tanárának, Turiné 
Jámbor Ritának, a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi 
Tagintézménye logopédusának és 
Bakos Péternek, a Darus Utcai Ma-
gyar–Német Két Tannyelvű Általá-
nos Iskola tanárának. 

A kerület tanítója elismerő cí-
met kapott dr. Diószeginé Szoboszlai 
Gyöngyi, a Szent Lőrinc Katolikus 

Általános Iskola és Papp Annamá-
ria, a Kassa Utcai Általános Iskola 
tanítója. A kerület óvodapedagó-
gusa címmel ismerték el Bodnárné 
Szász Erzsébet (Napsugár óvoda), 
Komonné Farkas Erika Emese 
(Napraforgó óvoda) és Vargáné 
Szűcs Anna (Kerekerdő óvoda) 
munkáját. A kerület fiatal pedagó-
gusa cím birtokosa Korponai Haj-
nalka, a Budapest XVIII. kerületi 
SOFI pedagógusa lett. 

Az ünnepi rendezvény közön-
ségét a Kozma Orsi Quartet szóra-
koztatta.

B. Z.

JÖVŐT ADTAK  
AZ IFJAKNAK
Ötven, hatvan és hatvanöt évvel ezelőtt oklevelet szerző 
kerületi pedagógusok kaptak arany-, gyémánt- és vas-
diplomát a pedagógusnap alkalmából.

A Kondor Béla Közösségi Házban tartott június 12-i ünnepségen hu-
szonhat tanár, tanító és óvodapedagógus vette át jubileumi diplomá-
ját Ughy Attila polgármestertől és Galgóczy Zoltán alpolgármestertől.

Ughy Attila ünnepi köszöntőjében a pedagógusi pálya nehézsége-
ivel kapcsolatos gondolatait osztotta meg az ünnepeltekkel. A polgár-
mester elmondta, hogy a mesterré válás útja sosem könnyű. Aki erre 
az ösvényre lép, jól tudja ezt, sőt talán épp ezért választotta magának 
ezt az élethivatást, a gyermekek nevelését, a pedagógusi pályát. 

– Akiket most köszöntünk, és átadjuk nekik az arany-, a gyémánt- 
és a vasdiplomákat, mind ilyen elhivatott és elkötelezett mesterek, 
akiknek ezért kifejezzük nagyrabecsülésünket. Ők közösségünknek 
nemcsak a mesterei, de a tartóoszlopai is. A tanáraink ugyanis azok 
az emberek, akik nélkül nem képzelhető el biztos jövő, akik nélkül 
felbomlana az az egység, ami régóta jellemzi Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre szeretett közösségét – hangsúlyozta a szónok.

A polgármester hozzátette:
– A jubileumi tanári oklevelek átadásakor minden évben a 

büszkeség mellett hálát is érzünk, mert egy pillanatra sem bizony-
talanodunk el a jövőnket illetően. Ezt a magabiztos előretekintést 
szintén önöknek köszönhetjük. Mert a tanáraink jövőt adnak az 
ifjaknak. A mi gyermekeink képességeket és tudást szereznek ah-
hoz, hogy magabiztosan vegyék az akadályokat, és minden tanítási 
metódusban eljön az a pont, amikor az ismeretlen már nem látszik 
félelmetesnek. Amikor a jövő lehetőségként jelenik meg előttük. 

Az ünnepi eseményen Bencze Ilona Jászai Mari-díjas érdemes 
művész és az egykori pedagógus, Virág Miklós versmondását, 
majd a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola Langalló csoportjának 
táncprodukcióját élvezhette a közönség. 

B. Z.

– Huszonöt év egy ember életében ifjúkor, egy óvoda életében 
talán csak a bevezető szakasz, az élet kezdete, de már egy kicsit 
történelem is. Az elmúlt két és fél évtized történelmi távlatokban 
nézve valóban nem nagy idő, intézményünk történetében azon-
ban büszkén vállalható múltat jelent – mondta a köszöntőjében 
Lukács Mária.

–  Nevelni nehéz dolog, jól nevelni még nehezebb, de annál fe-
lelősségteljesebb feladat. Mit adjunk hát a gyermekeinknek? Goe-
the szavait idézve: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, hogy a 
hit legyen mindig biztos pont az életükben. Szárnyakat, hogy az 
érdeklődést soha el nem veszítve a keresztény remény, bizalom és 
felelősség jegyében legyenek nyitottak és tettre készek – folytatta 
az óvoda vezetője, felidézve az intézmény születését, fejlődését. 

A kezdetek 1994 tavaszáig nyúlnak vissza. A Wlassics Gyula utcai 
óvodába járó gyerekek szüleinek részéről megfogalmazódott az igény, 
hogy a kicsiket egész nap olyan szellemiségben neveljék, amilyet a hit-
tani foglakozásokon tapasztaltak. Ezt az elképzelést meghallotta Varjú 
Imre atya, aki támogatóan állt hozzá az álom életre keltéséhez. 

A plébániája éppen akkor örökölt meg egy ingatlant, szin-
tén a Wlassics Gyula utcában, Oross Jenőnétől, aki balettinté-
zetet működtetett a házban. 

A helyet az atya 1997-ben átadta a Katolikus Közösségek 
Otthonának, hogy két csoporttal bővülhessen az óvoda. Tíz 
évvel ezelőtt, 2009 szeptemberében a Havanna-lakótelepen 

működő egycsoportos Szent László Katolikus Családóvoda 
lett a második tagintézmény, így a Liliomkert Katolikus Óvo-
da három telephelyen működik öt csoporttal, 106 gyermekkel, 
23 dolgozóval.

Az ünnepségen a Kagyló kiscsoport, a Katica középső cso-
port, valamint a két nagycsoport, a Halacska és a Liliom önfe-
ledt, játékos előadását láthatta a közönség. 

A résztvevőket Hunyadi István városigazgató és Tampu Aba-
bei József, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosa is 
köszöntötte. Az eseményen részt vett Gyetván Gábor (EKIF-fő-
igazgató), Oláh Gábor tanügyi igazgató, Náray Szabó Gézáné, az 
óvoda egykori vezetője, aki megálmodta a Liliomkertet, valamint 
Reszeginé Erdélyi Beáta (Katolikus Pedagógiai Intézet). Az ün-
nepség szentmisével ért véget a főplébánia-templomban.

-szeberényi-

AZ ELSŐ JUBILEUM
Virágos, madárbarát és zöld – ez a Napvirág tagóvoda, 
amelyet a Napsugár „táplál”. Öt évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a gyerekek előtt, ezt az évfordulót ünnepelték meg 
június 7-én egy kedves műsorral.

– Hihetetlen gyorsasággal repült el ez az öt esztendő, mondhatni, 
galambszárnyon röppent tova – fogalmazott költőien a Pestszent-
imrei Napsugár Óvoda, egyben az ünneplő Napvirág tagóvoda 
vezetője, Szabóné Karácsonyi Hajnalka, majd ennek jegyében öt 
galambot röptettek fel az udvaron. Mielőtt a madarak megkapták 
volna a szabadságukat, köszöntötte a megjelent vendégeket, köz-
tük Lévai István Zoltán alpolgármestert, aki ünnepi beszédében 
személyes emlékeket idézett fel:

– Nekem ez a hely nagyon kedves, hiszen az elődjébe, a Táncsi-
csba jártam iskolába. Itt, a szomszédban, az Eke utcában a Nap-
sugár óvoda már egyre nehezebben tudta kielégíteni az igényeket, 
újabb férőhelyekre volt szükség, ezért gondolta úgy az önkor-
mányzat, hogy ebben az épületben alakítja ki a gyerekek fogadá-
sára alkalmas helyiségeket. Ezzel egy szép projekt valósult meg 
öt évvel ezelőtt, és azóta sikerült otthonossá tenni a tagóvodát 
Hajnalkának és a munkatársainak köszönhetően. A XVIII. kerü-
let kiváló helyzetben van óvodai ellátásban. Azt kívánom, hogy a 
Napvirág még sokáig szolgálja az itt élő családokat.  

Ezután méhecskék, szitakötők és pillangók lepték el a termet, 
illetve a róluk elnevezett csoportok aprócska tagjai, akik énekel-
tek és táncoltak. Szülők és óvodapedagógusok is felléptek, főleg 
gitár- és citerakísérettel. Oltyán Hermina Jusztina óvó néni példá-
ul mindkét hangszeren játszott, és még énekelt is…

A hangulatos ünnepség végén Szabóné Karácsonyi Hajnalka 
vetítéssel illusztrálta a tagóvoda születésének körülményeit. Azt is 
megtudtuk, hogy azóta, hogy a Táncsics iskola használaton kívüli 
Szélső utcai épületét 2014-ben átalakították óvodai célra, szép si-
kereket értek el: 2015-ben a Virágos Magyarországért díjat, 2016-
ban a Kerület Zöld Óvodája, tavaly a Madárbarát Óvoda, idén 
pedig a Zöld Óvoda országos címet nyerték el. 

 (temesi)

NEGYEDSZÁZAD 
LILIOMJAI

 
Zsúfolásig megtelt a Rózsa Művelődési Ház színházterme 
a Liliomkert Katolikus Óvoda gyermekeivel, szüleivel és a 
meghívott vendégekkel, érdeklődőkkel június 8-án. 
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– Bizonyára sokan emlékeznek 
még arra, hogy 2018-ban sike-
resen felújítottuk a havanna-te-
lepi unitárius templomtornyot 
az egyházközségnek, a kerületi 
önkormányzatnak és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával, valamint az egy-
ház saját gyűjtéséből – mondta 
Szent-Iványi Ilona. – A szaksze-
rű állapotfelmérést és a műszaki 
ellenőri feladatokat Szász János 
mérnök testvérünk végezte el. 
Időközben azonban kiderült, 
hogy az elkorhadt gerendák, a 
megsüllyedt mennyezet és a beá-
zások miatt a teljes templomtető 
menthetetlenül cserére szorul. 
Érthető volt ennek a sürgőssége, 
mert  természetes, hogy az eset-
leges baleset veszélyét senki sem 
vállalta volna magára.

A tetőfel-
újítás nem-
r é g e n , 
m á j u s 
e l e j é n 
k e z -
dődött 
meg, a 
t e m p -
lom kül-
ső felállvá-
nyozásával. 
A tervek szerint 
a nyár végére befeje-
ződnek a munkálatok, s ez 
reménykedéssel tölti el a híveket. 

– Ehhez azonban minden-
képpen fegyelmezett, ponto-
san megtervezett, összehangolt 
munkára van, lesz szükség. 

A lelkésznő és a gondnok ve-
zetésével a húsvéti ünnepek előtt 

tavaszi nagytakarítást szerveztek 
a kertben és a templomban. 

– Öröm és felemelő 
volt, hogy milyen 

sokan jöttek 
el segíteni 

önkéntes 
munká-
val, akár 
csupán 
e g y e t -
l e n 
órára is 

a gyüle-
kezetbe. A 

szép tettük-
nek meg is lett 

az eredménye, mert 
szinte megújult a templom.   

Kívül is, belül is, és „megfiatalo-
dott” a kert is.

Pünkösd ünnepén megteltek 
a templom széksorai. Úrvacso-
raosztással egybekötött ünnepi 
istentisztelet rendeztek akkor. 
Aznap derült ki, hogy a kolozs-

vári püspök Nagy Zsuzsa 5. éves 
kolozsvári teológiai hallgatót 
nevezte ki ünnepi legátusnak a 
gyülekezetbe.

Pünkösdhétfőn a három bu-
dapesti egyházközség közös ün-
nepi istentiszteletet szervezett a 
Havanna-lakótelepen abból az 
alkalomból, hogy a fővárosban a 
reformáció kezdete után 150 év-
vel volt az első nyilvános unitári-
us istentisztelet. Az istentisztelet 
után megemlékezést tartottak, 
amelyet két előadás, majd rövid 
kóruskoncert követett.

A gyülekezetben folyamato-
san voltak felkészítő hittanórák 
az akkor még csak konfirman-
dusoknak nevezhető híveknek. 
A konfirmáció egyébként június 
16-án volt a Havanna-lakótele-
pen, s ebből az alkalomból hét 
fiatal tett bizonyságot a hitéről.

A felnőttként áttérni szándéko-
zóknak továbbra is heti rendsze-
rességgel tartanak hittanórákat.

A Magellán-kereszt után a missziós kereszt a jelkép EGYHÁZ

ELMENT A BÖRTÖNLELKÉSZ
Életének 63. évében, május 18-án elhunyt L. Molnár István refor-
mátus lelkipásztor, börtönlelkész.

Szörnyű bűntettekkel, számtalan bűnözővel, „nehézfiúval” és 
csak neki szóló vallomásokkal találkozhatott a negyed évszázad-
nál hosszabb szolgálata során az erzsébet-bélatelepi lelkész, L. 
Molnár István, mégsem rendült meg. 
Sosem rendült meg abban a hitben, 
hogy az ember szépnek és jónak, szép-
re és jóra születik. E hitvallás szerint 
tette a dolgát.

Szerette a bűnöst… Nem a bűnt, 
hanem a bűnöst és a mögötte mindig 
felfedezett embert. Az elmúlt két és 
fél évtizedben ideje nagy részét fog-
vatartottak között töltötte. Bár, mint 
mondta, a börtönt mindig is félelme-
tesnek és idegennek tartotta, ám ami-
kor belépett oda, kellő belső meleg-
ség, erő és képesség volt benne ahhoz, 
hogy azonosulni tudjon a bűnössel – 
az igén keresztül. 

A református börtönmisszió veze-
tője 26 évet szolgált az Erzsébet-Béla-
telepi Református Egyházközség 
lelkipásztoraként. L. Molnár István 
búcsúztatásán ott volt Ughy Attila polgármester és Dömötör Ist-
ván alpolgármester is.

LŐRINCEN JÁRT A MISSZIÓS KERESZT
Három napig láthattuk a Mária Szeplőtelen Szíve-templomban

HETEN KONFIRMÁLTAK
Dolgos nyár előtt az unitáriusok 

Arról, hogy vajon miként került 
a kereszt a kerületbe, s hogyan 
„lakhatott” éppen a Mária Szep-
lőtelen Szíve-templomban egy 
hétvégén át, a templom plébáno-
sát, Tampu-Ababei József atyát 
kérdeztük, aki elmondta, hogy 
nem kell titkot keresni emögött, 
csupán egy kis odafigyelés, hatá-
rozottság és tettrekészség kellett 
ahhoz, hogy a templomukat dí-
szíthesse a missziós kereszt.

– Érthetően sok kerület, sok 
plébánia vállalta volna szívesen, 
hogy vendégül látja a keresztet, 

s otthont ad neki néhány napra. 
Azt hiszem, mi azzal értük el a 
célunkat, hogy időben jelent-
keztünk, sokak előtt. Végül ránk 
esett a választás a kerületben, 
amit boldogan és imádságos szív-
vel vehettek tudomásul a hívek. 

AZ IMPOZÁNS 
VENDÉG
Az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus szimbóluma, 
a missziós kereszt Ozsvári Csa-
ba ötvösművész alkotása. A 320 

centiméter magas, bronzborítá-
sokkal díszített tölgyfa keresztet 
a 2007-es budapesti Városmisz-
szió alkalmával állították fel elő-
ször, majd az esztergomi bazilika 
északi kereszthajójában nyert 
végleges elhelyezést. 

A kereszt nem csupán egyedi 
ötvösmunka, de egyben erek-
lyetartó is. Elhelyezték benne a 
szent kereszt egy darabját, vala-
mint magyar, illetőleg magyar 
vonatkozású szentek, boldogok 
további tizennyolc ereklyéjét. 
Mások mellett Szent István és 

Szent László királyét, Szent 
Imre hercegét, Szent Margitét, 
Szent Erzsébetét, Szent Már-
tonét, Szent Gellértét, Boldog 
Apor Vilmosét, Boldog Batthyá-
ny-Strattmann Lászlóét és Bol-
dog Salkaházi Sáráét. 

NAGY ÜNNEPRE 
KÉSZÜLNEK
A leghűségesebb hívek termé-
szetesen ott voltak a plébános 
celebrálta péntek délutáni szent-
misén is, amely előtt többen is 
készítettek fényképeket a való-
ban impozáns látványt nyújtó 
missziós keresztről. 

Nem mondható ugyan, hogy 
szűkös a plébániatemplom, de 
abban a három napban a „vendé-

gé” volt az ambó, vagyis a szen-
tély és a templomhajó határát 
jelző rész.

– Már akkor örültünk a misz-
sziós keresztnek, amikor meg-
tudtuk, hogy a kerületbe jön, 
ráadásul a mi plébániánkon lesz 
látható.  Igaz, ez a kereszt még 
fiatal, de ettől függetlenül a jövő 
évi eucharisztikus kongresszus 
jelképe lett, emlékeztet bennün-
ket arra, hogy az egyház nagy 
ünnepe lesz jövőre – mondta 
egy, a szentmisére érkező hölgy.

AZ ELŐD,  
A MAGELLÁN
Hogy mennyire igaza volt, ahhoz 
egyetlen árulkodó adalék a bő 
három évvel ezelőtt a Fülöp-szi-

geteken tartott 51. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról: 
az esemény nyitó szentmiséjén 
a becslések szerint mintegy 350 
ezer ember vett részt. 

Azt ma még nem tudni, hogy 
mekkora érdeklődés övezi majd 
jövőre a budapesti világkong-
resszus jelképét, de a Fülöp-szi-
geteki, amit Magellán-kereszt-
nek neveztek, akár már most 
például szolgálhat a magyar hí-
veknek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mozgalmas napokat élt és él meg a havanna-lakótele-
pi unitárius közösség, amiről Szent-Iványi Ilona lelkész 
beszélt.

�Országjáró útja során a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve 
Főplébániára érkezett június 14-én a missziós kereszt, amely három 
napon át volt látható a templomban, s az oda belépő már az érke-

zéskor szembesülhetett a szépségével.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

82 év után ismét nálunk

Legutóbb 1938-ban 
rendeztek eucharisztikus 
világkongresszust Buda-
pesten. Az 52. kongresz-
szust 2020. szeptember 
13–20. között tartják fő-
városunkban. A missziós 
kereszt 2018 februárjá-
ban Máriapócsról indult 
útjára.
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A muzsika még fel nem fedezett hangjait keresikPROGRAMAJÁNLÓ

KÖNNYŰZENEI 
TEHETSÉGKUTATÓ
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a 
Kondor Béla Közösségi Ház közös könnyűzenei tehet-
ségkutató versenyt hirdet, amelyre várják a kerületiek 
nevezését.

A szervezők célja az, hogy a Tér_Köz pályázat keretében megújult 
Kossuth téren lehetőséget adjanak különféle könnyűzenei formá-
ciók (szóló, kisegyüttes, zenekar) bemutatkozására. Nevezni kizá-
rólag élőzenei produkciókkal lehet, amelyek legfeljebb 10 percig 
tarthatnak.

A technikai eszközöket a szervezők biztosítják. 
További információ és jelentkezés a verseny szervezőjénél, 

Verebes Krisztinánál (36-20-516-6631). A jelentkezési lap a 
krisztinaverebes@gmail.com címre küldhető el. A regisztrált 
versenyzők a kép- és hanganyagot az esemény Facebook-olda-
lára tölthetik fel. 
Jelentkezési határidő: 2019. június 21. 12 óra
A verseny időpontja: június 26. 14 óra 
Fővédnök: Ughy Attila polgármester, védnök: Galgóczy Zoltán al-
polgármester. A verseny zsűrijének tagjai neves zenészek, elnöke 
Berki Tamás jazz-zenész.

PROGRAMOK

VÉDD A BRINGÁD!
A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai vár-
ják a kerékpár-tulajdonosokat az ingyenes BikeSafe-regiszt-
rációra.  

A kerékpárok adatait ingyenesen rögzítjük egy nyilván-
tartási rendszerben, amely egy későbbi bűncselekmény 
esetén megkönnyíti a rendőrség munkáját, és elősegíti azt, 
hogy a bicikli mihamarabb visszakerüljön a jogos tulajdo-
nosához.

Kerékpárjukkal az alábbiak szerint várjuk az érdeklődőket a 
BikeSafe-regisztrációra. 

Időpont: 2019. július 3. 13 és 15 óra között 
Helyszín: BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (1183 Bp., 

Üllői út 438.)

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 21. 18.30: Zumba 
Panda Nikivel
Június 23. 15.30: Nyugdíjas 
táncklub
Június 24–28. 10–13 óra: 
Nyári kreatív állatsarok-fog-
lalkozások 
Június 26. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Június 28. 16 óra: Cserebe-
re – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Június 28. 18.30: Zumba 
Panda Nikivel
Június 30. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 1–5. 10–13 óra: 
Ékszerkészítő és tűzzománc 
tábor 
Július 5. 18.30: Zumba 
Panda Nikivel
Július 7. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 12. 18.30: Zumba 
Panda Nikivel
Július 14. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden kedden és pénteken 
16.30-kor gerinctorna, szerdán-
ként 9 órától szenior örömtánc 
Katával. Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves 
kuckó, de júliustól szünetelnek a 
szóban forgó foglalkozások.
Az intézményben működő 
szakkörök, klubok, tanfolya-
mok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni. 

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
7 szerda, 7 kincs címmel kéz-
műves foglalkozássorozattal 
várjuk a családokat szerdán-
ként 16.30-tól. Első alkalom: 
július 3. A témákat és a 
részleteket lásd a könyvtár 
honlapján. 
A Galéria 18 kiállítóteremben a 
Tomory Lajos Múzeum vándor-
kiállítása és Hancsicsák Mihály 
fotóművész tárlata látható.
A könyvtár nyári nyitvatartása 
a következők szerint alakul: 
hétfőn és szerdán 13–19 óra 
között, kedden, csütörtökön 
és pénteken 9–15 óra között 
várjuk az olvasókat. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Június 28. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja. Téma: Milyen könyvet vi-
gyünk magunkkal a nyaralásra?
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által összeállított 
Expo ’58 – A brüsszeli világ-
kiállítás két lőrinci résztvevője 
című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Könyvtárunkba hétfőn és 
szerdán 11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várjuk az olvasókat. Ked-
den és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Június 20. 17 óra: Ingyenes 
jogi tanácsadás. Előzetes 
bejelentkezés szükséges elér-
hetőségeink valamelyikén.
Június 22. 9 óra: Kezdő varró 
workshop. Az ötalkalmas 
tanfolyam ötödik, befejező 
része. Igazítások és javítások 
2. (nadrágszűkítések, béle-
letlen felsőrészek szűkítése, 
bővítése).
Június 22. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Manuális készség- és krea-
tivitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefon-
számon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Június 22. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó, 
belépőjegy: 800 Ft.
Június 24–28. 9–13 óra: Kép-
zőművész tábor Szatmári Ildikó 
művésztanár vezetésével 
Június 26–27. Borostyán-na-
pok. A Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat – Borostyán Nappali 
Szolgálat ismeretterjesztő, 
szakmai napja.
Július 1–5. 10–13 óra: Kreatív 
kézműves tábor Balog Kata 
vezetésével 
Július 4. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelent-
kezés szükséges elérhetősége-
ink valamelyikén.
Július 6. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó, 
belépőjegy: 800 Ft.
Július 8–12. 9–13 óra: Kezdő 
varrótábor
A PIK állandó foglalkozásainak 
egy része a nyáron szünetel. A 
foglalkozásokkal kapcsolatban 
az elérhetőségeinken adunk 
felvilágosítást.

RÓZSA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 24–28. között: Mese- 
és élménytábor. A tábort 
1–2. osztályos gyermekeknek 
ajánljuk. Részvételi díj: 18 900 
Ft/hét. Jelentkezni az elérhető-
ségeinken lehet.
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás 
az energia-egyensúly helyre-
állításával erősíti az immun-
rendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozása-
ink a nyáron szünetelnek. A 
zumba és a callanetics utolsó 
foglalkozása egyaránt június 
27-én lesz.
A művelődési ház a nyári idő-
szakban hétköznapokon 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart 
nyitva. 
Az itt található Ticket Expresz-
sz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, színházi előadá-
sokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre az 
elérhetőségeinken 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@muzeum-
18ker.hu
Június 22. 14 óra: Múzeumok 
Éjszakája, családi programok-
kal. A részvétel ingyenes!
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny 
– Kondor Béla a repülés 
vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és 
pénteken 10–18 óráig, szom-
baton 14–18 óráig.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
A látható ember – emlékkiállí-
tás Szécsi Margit tiszteletére
Nyitvatartás: kedden, valamint 
csütörtöktől szombatig 12 és 
18 óra között, szerdán 10 és 
16 óra között. 

Aeropark –  
Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál 
mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt 
című vándorkiállítás a 
polgármesteri hivatal (Üllői 
út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: a kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, 
helytörténeti séták, izgalmas 
múzeum pedagógiai foglalko-
zások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható 
a honlap Múzeumpedagógia 
menüpontjában), vándorkiál-
lítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, 
online térképes felület a 
kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szob-
raival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszent-
lőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi 
eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci 
és pestszentimrei esemé-
nyei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://
18ker1956.hu/.

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

Múzeumsarok  
kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Június 22-ig Eötvös Loránd 
nyomában címmel egy eredeti 
Eötvös–Pekár-ingával és a 
Bélyegmúzeum tablókiállításá-
val tisztelgünk Eötvös Loránd 
előtt.

Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanat-
képek Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből
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
A Bókay-kertben található 
síiskolánkban a nyáron is 
működő mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, 
snowboardo zást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 
a legkisebbeknek is, 3 éves 
kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat 
mindig életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beirat-
kozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minő-
ségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójár-
da-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

HŰSÖLÉS  
A MÁTRÁBAN
A Téry Ödön Túraklub az 
előttünk álló hetekben a kö-
vetkező kirándulásokra várja 
az érdeklődőket.
Június 30. Mátra. Útvonal: 
Mátrakeresztes – Nyi-
kom-nyereg – Gortva–Jó-
járt-kilátó – Mátrakeresztes. 
Találkozó 7.25-kor a Stadion 
autóbusz-pályaudvaron, 
indulás 7.40-kor ( jegyváltás 
Pásztóig). Túratáv: kb. 11 
km, költség: 4300 Ft. A túrát 
vezeti: Egyed Endre.
Július 13. Ráckeve. Útvo-
nal: ráckevei piac – séta a 
városban. Találkozó 8.15-kor 
a Ráckevei HÉV közvágóhídi 
végállomásán, a vágányok 
végénél. Indulás 8.40-kor. 
Túratáv: 5–6 km, költség: 
1200 Ft. A túrát vezeti: 
Takáts Ila.
Július 21. Mátra. Útvonal: 
Vörösmarty Turistaház – 
Kőris-mocsár – Pisztrángos 
– Méhészkert – Parádóhuta 
– Köszörűs-völgyi víztározó – 
Parádsasvár. Találkozó 7.20-
kor a Stadionok autóbusz-pá-
lyaudvaron, indulás 7.45-kor 
( jegyváltás a Vörösmarty 
th. megállóig). Túratáv: 14 
km (lefelé haladó), költség: 
kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: 
Takáts Ila.
A túráinkkal kapcsolatosan 
további felvilágosítás kér-
hetnek Versegi Károlynétól 
a +36-70-566-4887-es 
telefonszámon.
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendsze-
resen bioszerekkel. 06306170351

n Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak könyvelését 
vállalom egyéni vállalkozóként, sok év tapasztalattal. 06-30/906-0022

n BURKOLÁS - ÉPÜLETGÉPÉSZET: Új építésű és felújítandó házak, 
lakások burkolása, épületgépészeti szerelése és egyéb szakipari 
munkák kivitelezése. Telefonszám: 06 20 4200 691 | www.szollosy-
bau.hu

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 Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, 
közműegyeztetés. Műszaki tanácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keres-
sen bizalommal! Steinhardt Tamás, +36704215725 - https://www.mernokiszol-
galtatas.hu

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

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

n 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-tartá-
lyok, 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, szi-
fon,  javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  
radiátorok radiátorszelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZ-
MÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával 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, konvektorok,cirkók, bojlerek, 
tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.: 
06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAME-
RÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvek-
torok 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. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB 
ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍ-
TÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES 
KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FEL-
MÉRÉSSEL, 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

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 felada-

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

n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék 
kézi erővel történő összegyűjtése, hulladékgyűjtő edények ürítése. 
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 
1239. Budapest, Nagykőrösi út 353. Tel: 06-70/657-8165

RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ – KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes ha-

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

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

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

pályázati felhívását

cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Ady Endre utca 39. fszt. 4. 141154 60,5+17,4 m2 üzlet

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

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

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

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

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

Havanna utca 13. fszt. 451 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

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

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

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

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

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

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

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

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

Margó Tivadar utca 130. fszt. 148. 150228/54/A/148 14 m2 üzlet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

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

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

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

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

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

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

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

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

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

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

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

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvá-
sárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető átuta-

lással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 
10401024-00030751-00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben 
befizethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénz-
tárába. A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy 
meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A 

pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt borí-
tékban szükséges benyújtani.

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

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

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. június 23. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. július 3. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

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. 

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. 

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 ellenőrzésével 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 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: 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. 

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve 
targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a 
rakomány károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - 
a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n EDZŐTERMI RECEPCIÓS: Feladatok: vendégek kiszolgálása, árukészlet kezelése, rendelése, 
személyi edzések koordinálása. Elvárások: azonos területen szerzett tapasztalat, jó kommunikációs készség, 
pontos munkavégzés, egészséges életmódban jártas sportos alkat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó csoportvezető 
pozícióba keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő 
intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak irányítására. Munkakör célja: Társaság 
telephelyein és Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység 
tervezése, szervezése és irányítása. Feladatok: a Pályakarbantartó csoport tevékenységének 
tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, 
a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves karbantartási, felújítási és fejlesztési tervének 
összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni ellenőrzése mennyiség és minőségi 
szempontok alapján, az esetleges hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport 
feladatellátásához szükséges eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a 
kapcsolódó beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű bemutatása, illetve 
betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek vezetőivel, 
valamint a külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és adatszolgáltatási 
feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: legalább középfokú, szakirányú pályakarbantartási vagy 
kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat,  jó problémamegoldó képesség, 
jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és 
műfüves) karbantartásában szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és 
munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

n HÁLÓZATI RENDSZERMÉRNÖK: 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 hálózati 
rendszermérnök pozícióba keres munkavállalót a Társaság informatikai hálózati és kommunikációs 
rendszerének üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására. Munkakör célja: A Társaság informatikai 
hálózatának és kommunikációs rendszerének üzemeltetése, felügyelete és karbantartása.  Feladatok: 
hálózat üzemeltetési feladatok megtervezése, összefogása (riportolás, fejlesztési javaslatok megtétele, 
stb.), közreműködés a hálózati és telekommunikációs igények felmérésében és a beszerzés szakmai 
támogatásában, központi, telephelyi és kerületi LAN/MAN/WiFi üzemeltetés, telepítés, dokumentálás, 
hálózati hozzáférés felügyelete, konfigurációja, tűzfal rendszerek felügyelete, konfigurációja, üzemeltetése, 
hálózati és telekommunikációs eszközök telepítése, üzemeltetése (paraméterezések, finomhangolások, egyéb 
feladatok ellátása), a digitális és IP telefonrendszerek felügyelete, üzemeltetési feladatok végrehajtása, a 
távközlési rendszerek dokumentációinak naprakészen tartása, karbantartások megtervezése és végrehajtása, 
hibaelemzés, Kapcsolattartás partnercégekkel, illetve az igénylő üzleti területekkel, tesztelések, validálási 
folyamatok támogatása, projektben történő aktív részvétel. Elvárások: Legalább középfokú szakirányú 
végzettség, főiskolai vagy egyetemi végzettség előny, 3+ év hálózati infrastruktúra üzemeltetői tapasztalat, 
legalább 200 (aktív) végpontot meghaladó informatikai hálózat üzemeltetése, magas szintű hálózati 
ismeretek, gyakorlat tűzfal konfiguráció és üzemeltetés terén, gyakorlat Monitoring rendszerek kiépítésében, 
üzemeltetésében (pl. Zabbix, Nagios), digitális és IP telefonkészülékek üzemeltetése, felügyelete, Linux 
üzemeltetési tapasztalat, probléma megoldás, kommunikáció és együttműködés, önálló döntéshozatal, 
alapvető adatbázis ismeretek (pl. PostgreSQL, MySQL), megfelelő szintű MS Office és Visio ismeret, szakmai 
angol nyelvtudás. Előny: hálózat tervezési tapasztalat, projektmenedzsment tapasztalat, metodológiák 
ismerete, végpontvédelmi illetve egyéb, kibervédelmi megoldások ismerete, fenti kompetenciákban magas 
szintű tudás/tapasztalat, gyártói vizsgák megléte preferáltan Sophos, Mikrotik vagy Zyxel megoldásban.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; 
- a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag 
utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez 
tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző 
talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; 
kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség. 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 
könyvfelvá-
sárlás!
A Kincses Sziget Könyvmen-
tő Egyesület 
kiemelten 
közhasznú 
könyvter-
jesztésre 
pedagógusok 
útján vásárol 
könyveket, könyvsorozato-
kat, könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik 

könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Találó a fesztivál elnevezés, 
mert a nagy indulói kedven és a 
létszámon túl ezúttal is fesztivá-
li volt a hangulat. Nem elsősor-
ban a „gyilkos” poénokon volt 
a hangsúly, sokkal inkább azon, 
hogy jó hangulatban töltsenek 
el néhány kellemes órát a részt-
vevők, akik nem a hivatáso-
sok világából érkeztek Gubacsi 
Zsófi, az egykori profi teniszező 
minden évben szebb, jól kar-
bantartott pályáira, hogy kipró-
bálják, mit is tudnak a salakon 
a néha bizony gonosz teniszlab-

dával. Tegyük azonban rögtön 
hozzá: az esetek nagy részében 
a játékosok voltak a nyerők.

Mint rendesen, ezúttal is 
zökkenőmentes volt a rendezés, 
mint ahogy a megnyitó is.

EGYRE TÖBBEN 
JÖNNEK
Az önkormányzatot Lévai Ist-
ván Zoltán és Galgóczy Zoltán 
alpolgármesterek képviselték, 
akik elmondták, hogy a Gubacsi 
Zsófi által működtetett tenisz-

klub évek óta jó házigazdája az 
egyre többeket vonzó esemény-
nek, s bizonyára így lesz ez az 
idén is. (Nem tévedtek…) 

Kedves szavakkal köszöntöt-
te a vendégeket a házigazda, az 
egykori kiváló teniszező is, aki a 
legjobb nyolcvan között is volt 
a WTA-világranglistán, egészen 
pontosan a 76. helyig jutott 
2002-ben. Akkor elsősorban 
arra lehetett büszke, ma pedig 
már arra is, hogy az amatőr te-
niszezők körében egyre népsze-
rűbb a Teniszfesztivál.

Erről kérdeztük a verseny 
után Balázs Ildikót, a fesztivál 
főszervezőjét.

FIATALOK IS, 
IDŐSEK IS
– Immár harmadik alkalom-
mal vannak túl ezen a rendez-
vényen, amelyik lassacskán 
beíródik a kerület sportéletébe. 
Milyen volt, milyennek érzi ezt 
a mostanit?
– Ki merem jelenteni, hogy sike-
res volt, a számok ezt mutatják. 
A fesztivál déltől délután ötig 
tartott, s ez alatt a nem túl hosz-
szú idő alatt négyszáznál több 
ember fordult meg a pályáinkon. 

Fiatalabbak, idősebbek, gyer-
mekkorúak egyaránt. Volt, aki 
csak az első ütéseit tette, volt, aki 
már „profiként”, többedszer tért 
vissza. Mindenkit nagy-nagy 
szeretettel fogadtunk, hiszen 
egy fesztiválnak mi más lehet a 
dolga, mint hogy mindenkinek 
önfeledt órákat adjon. Azt hi-
szem, ez sikerült, tehát elértük 
azt, amire vállalkoztunk.
– Melyik korosztályból voltak a 
legtöbben?
– Ha azt mondom, hogy családi 
fesztivál volt ez, akkor egyértelmű, 
hogy találkozott itt fiatalabb és idő-
sebb, férfi és nő, apák és anyák is.

NÉGY ISKOLA 
DIÁKJAI
– Ami a fiatalokat illeti, sok volt 
az iskoláskorú…
– Igen, a fesztivál megkezdése 
előtt övék volt a terep. Az ese-
mény egyben az iskolateniszes 

tanévnek a lezárása, annak utol-
só programja volt, így aztán is-
kolák is képviseltették magukat, 
nem is egy.
– Melyek voltak ezek?
– A Kapocs, az Eötvös, a Kas-
télydombi és a Darus iskola diák-
jai léptek pályára, megmutatva, 
mennyit fejlődtek az elmúlt évben.
– És mennyit?
– A lehető legjobb úton járnak…
– Biztosan nem unatkozott egyet-
len szervező sem, akkora volt a 
forgalom Gubacsi Zsófi pályáin…
– Ha mondhatom, még annál is 
nagyobb. Azért is, mert már reggel 
pályára léptek a Decathlon tenisz-
vetélkedő résztvevői, a hobbiteni-
szezők. Itt a játékon volt a hang-
súly, az azzal való ismerkedésen. A 
lényeg az volt, hogy minél több ta-
pasztalatot szerezzenek a verseny-
zésben is. Örültünk, mert ezen is 
itt volt legalább harminc gyerek, 
akik remélhetőleg a jövőben sem 
lesznek hűtlenek a teniszezéshez. 

Megint sokan voltak a TeniszfesztiválonSPORT

Jól mutatja a népszerűség növe-
kedését az, hogy megdőlt az in-
dulói csúcs, hiszen 73-an léptek 
a műanyag borítású pályákra, 
s vívtak egymással igazán éles 
küzdelmeket.

– Úgy veszem észre, hogy 
sikerrel járt a szervezőmunkánk, 
mert valamennyi meghívott el-
jött, ráadásul még pályára is 
lépnek majd a nap folyamán – 
mondta örömmel Sebestyén Kata, 
aki mindenütt ott volt.  

Akkor is, amikor sorra érkez-
tek a vendégek. Köztük Szabó 
Tünde sportért felelős államtit-
kár, aki köszöntötte a résztve-

vőket. Elmondta többek között 
azt is, hogy a tenisznek jelentős a 
közösségformáló ereje. Ughy At-
tila polgármester méltatta a ren-
dezvényt, a fogyatékossággal élő 
sportolókat pedig példaképek-
nek nevezte, mert a helyzetük 
ellenére is figyelnek a rendszeres 
testmozgásra. 

Az egymás felé közeledés je-
gyében megtartott tenisznap tele 
volt sztárral. 

Olyanokkal, akik már letet-
ték a névjegyüket a maguk te-
rületén. Ott volt többek között 
Märcz Tamás olimpiai bajnok 
vízilabdázó, szövetségi kapitány, 

Fábián László olimpiai bajnok 
öttusázó, valamint két sikeres 
teniszező: Gubacsi Zsófi és Gálfi 
Dalma. Az eseményen részt vet-
tek a Speciális Olimpia Nyári Vi-
lágjátékokon sikeresen szereplő 
versenyzők is. 

A rendezvény méltó volt ah-
hoz a kerek születésnaphoz és a 
múlthoz is, amelyre az idén kü-
lönösen büszke lehet a harminc-
éves Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség. A Bókay-kerti pályá-
kon megrendezett speciális te-
nisznap a szövetség kiemelt – s 
tegyük rögtön hozzá, kiemelke-
dő – versenye volt. 

ISMÉT DEÁK „BAMBÁRA” 
EMLÉKEZTEK

Harmadik alkalommal rendezték meg június 10-én a Vilmos Endre Sportcentrumban az 
utánpótláskorú labdarúgók számára kiírt Deák „Bamba” Ferenc tornát. U11-es (2008-
as) és U12-es (2007-es) csapatok és játékosok léptek pályára.

Emlékezzünk néhány mondat erejéig a névadóra, Deák „Bamba” Ferencre. Az 1922-ben született és 
1998-ban, 76 éves korában elhunyt futballista a Szentlőrinci AC-ben (SZAC), a Ferencvárosban és a 
Bp. Dózsában középcsatárként szerepelt.

A kiváló futballista emlékének megőrzésére indította útjára a SZAC az önkormányzat támogatásá-
val azt a fiatalok részére kiírt tornát, amely iránt már a határainkon túl is érdeklődnek. Az idei tornára 
Szlovákiából és Romániából érkeztek labdarúgók. A dunaszerdahelyi és a csíkszeredai fiataloknak 
bőven volt lehetőségük élvezni a játékot, hiszen a REAC, a SZAC, a BVSC, az FTC, a Gloriett SE, a 
Vasas, a Soroksár és a Kelen SC is az ellenfeleik között volt. 

A 2007-esek döntője nagy izgalmat hozott, hiszen a rendes játékidőben nem dőlt el a kupa sorsa, 
így 9-eseket rúgtak a csapatok. Ebben a Csíkszereda bizonyult jobbnak, így ők vihették haza a serleget. 
Tegyük hozzá: bármelyik csapat lehet is büszke 
a sikerére, e tornának az „utánozhatatlansága” 
abban rejlik, hogy nincsenek határon túli és ha-
táron inneni gyerekek. Csak srácok vannak, akik 
a futball révén emberileg is, barátilag is közelebb 
kerülhetnek egymáshoz. 
Felemelő percek voltak, amikor egy váratlan 
pillanatban (legalábbis a gyerekek számára vá-
ratlanban) Valaskó Ferenc meglepetésvendég-
ként elénekelte a Nélküled című számot, ame-
lyet sok-sok gyerek énekelte együtt a zenésszel. 
A 2007-es korosztályban a Csíkszereda mögött 
az FTC lett a második és a Honvéd a harmadik.  
A 2008-as korosztályban a Vasas Kubala Aka-
démia végzett az első helyen, a másodikon a 
Csíkszereda, a harmadikon a Dunaszerdahely.  

JÓT ÜTÖTTEK
Százak fordultak meg a Gubacsi-teniszklubban

EGY NAP A BOLDOGSÁG JEGYÉBEN
6. Speciális Olimpia Európai Tenisz Nap 

Mi az az inklúzió?

Az inklúzió – befogadás, bevonás – lényege az, hogy az épek és a fogyatékossággal élők közös 
eseményeken vegyenek részt, például együtt sportoljanak. Ez is vezette a szervezőket arra, hogy 
hírességeket hívjanak meg. Olyanokat, akik örömmel vesznek részt az eseményen és játszanak a 
speciális sportolókkal. 

A Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség úgynevezett egyesített sportprogramja a világon 
mindenhol hivatalos versenyszám az SO-ban, így a tenisz egyesített páros is, amely a világbajnok-
ságon és a világjátékokon is az egyik legnépszerűbb szám.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Száznál is több vendég népesítette be május 30-án a Bókay-ket-
ben lévő fedett teniszpályákat. Itt rendezték meg a 6. Speciális 
Olimpia Európai Tenisz Napot, amely a szervező Sebestyén Kata 

szakágveze tőnek köszönhetően évről évre népszerűbb és ismertebb.

�Kiváló időben és nagy érdeklődéstől kísérve rendezték meg május 
9-én vasárnap a Gubacsi Zsófi Teniszklubban a harmadik Teniszfesz-
tivált. 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Rekortánborítással épült meg a legújabb kerületi pálya SPORT

A nem kevesebb, mint 76 ország 
karatésait felvonultató olimpiai 
kvalifikációs viadalon a kerület-
ben élő, az UTE-ban versenyző 
karatéka négy győzelmet köve-
tően állhatott fel a dobogóra. A 
formáját tekintve jó remények-
kel várhatja a minszki Európa 
Játékokat is, amelyet a hónap 
végén rendeznek. 

Tudni kell, hogy a karatés 
Premier League viadalokon ka-
tegóriánként 64-en indulhat-
nak: a résztvevők többségükben 

a világranglista első ötven he-
lyezettjéből kerülnek ki, kiegé-
szülve versenyzőkkel a második 
ötvenből. Ebben a gyakorlatilag 
világbajnoki szintű és erősségű 
mezőnyben a 67 kilogrammosok 
küzdelmében Tadissi Martial az 
első fordulóban ugyan 6-4-re 
alulmaradt a későbbi döntős irá-
ni Karimivel szemben, a vigaszá-
gon viszont valósággal szárnyalt. 
Előbb 1-0-ra verte az orosz Gut-
nyikot, majd 2-0-ra az olasz De 
Vivót. A francia Garin ellen pe-

dig 4-0-ás diadallal harcolta ki a 
bronzmérkőzés jogát. A helyosz-
tón aztán a 2014-es egyetemi és 
főiskolai világbajnok, a tavaszi 
Európa-bajnokság bronzérmese 
2-1-re nyert egy thaiföldi spor-
toló ellen. 

Tadissi Martial tehát ebben 
a hónapban újabb kihívás előtt 
áll, hiszen a sportágban Ma-

gyarországról ő vívta ki a jogot 
arra, hogy tatamira léphessen 
az Európa Játékokon. A kínai 
viadalt megelőzően Tajvanon 
edzőtáborozott, most pedig 
újabb ázsiai táborban folytat-
ja a felkészülést: Sanghajból 
Kazahsztánba utazik, ahol 
többek között az ottani legjob-
bakkal lesz együtt.

PLER: ISMÉT AZ ELIT 
ÁLL A CÉLKERESZTBEN
 
Nem sikerült a feljutás a PLER KC férfi kézilabdacsapa-
tának az NB I/B Keleti csoportjából az első, az elit osz-
tályba, így az együttes a következő bajnokságot is a má-
sodosztályban lesz kénytelen lejátszani. 

A második helyezett PLER megelőzte ugyan az Algyőt, a Kecske-
métet és a Békést is, de a régi nagy ellenfél, az Orosháza eredmé-
nyesebb szezont zárt, így az alföldi gárda vehette át az aranyérmet, 
két ponttal megelőzve a lőrincieket.

Ha nem is tragédiaként, de csalódásként élték meg az egyesü-
letben azt, hogy az idén sem sikerült a feljutás oda, ahol a képes-
ségeik és a hagyományaik alapján a helyük lenne. A búslakodás 
helyett azonban az egyetlen lehetséges járható utat választották: 
előrenézve készülnek a szeptember közepén rajtoló szezonra.

 A bajnokság utáni pihenő július 22-ig tart. Ettől a naptól 
megkezdődik a „szenvedés”, amire garancia lehet az új edző-
nek, a csapat egykori kiváló játékosának a személye. A szak-
mai munkát ugyanis az a Laurencz Szabolcs irányítja majd, aki 
hosszú éveken át erősítette játékosként a PLER-t, az utóbbi 
években pedig az utánpótlás egyik edzőjeként tevékenykedett 
az egyesületnél.

Laurencz a klubtól közös megegyezéssel búcsúzó Perger Zsolt-
tól veszi át a vezetőedzői posztot, aki a tervek szerint továbbra is a 
lőrinci csapat szolgálatában marad.

A PLER-játékosok számára – akik szinte kivétel nélkül hűek 
maradtak a klubhoz – ezen a nyáron két „csúcsdátum” létezik. Az 
egyik július 22-e, amikor megkezdik a felkészülést a bajnokságra, 
a másik szeptember 15-e, a rajt napja. 

ÚJABB PÁLYÁVAL GAZDAGODOTT A KERÜLET
Kézilabdapálya-avató a Szenczi Molnár Albert iskolában

TOKIÓT ÉRŐ SANGHAJI BRONZ
A kerületi karatés, Tadissi Martial olimpiai kvótát szerzett

Egy sportpálya, akár a látványa 
is, mindig izgalmas, a látoga-
tót örömmel eltöltő. Így volt ez 
ezen a pályaavatón is. Már csak 
azért is, mert a hivatalos átadót 
megelőzően a vendégek és a ké-
zilabdázásban jártas szakembe-
rek egyaránt tanulmányozták a 
pálya újszerű, korszerű talaját. 
Volt, aki lépegetett, volt, aki ug-
rált a számos apró gödröcskével 
kialakított talajon. A gödröcs-
kékre az egyik szakember szol-
gált egyszerű magyarázattal: 

– Az apró lyukacskák, vagyis 
a gödröcskék dolga a vízelveze-

tés. Esőzés után szinte azonnal 
száraz talajon folytathatják a já-
tékot a gyerekek, mert azok elve-
zetik a vizet. 

Mielőtt ennél részletesebb 
magyarázattal is szolgált volna, 
eljött az ünnepélyes pályaavató 
ideje.

ERŐSÖDIK A 
KERÜLETI SPORT
– Az országos népszerűségi lis-
tán dobogós helyen áll a kézi-
labdázás, nincs ez másként Pest-
szentlőrincen és Pestszentimrén 

sem – kezdte a köszöntőjét Lé-
vai István Zoltán, a sportügye-
kért is felelős alpolgármester. 
– Önkormányzatunk kapcso-
lata igen jó, szoros a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel, így a 
szakembereikkel közösen talál-
tunk rá a Szenczi Molnár Albert 
református iskolára, annak is az 
udvarára, ahol a szövetség tá-
mogatásával megépülhetett ez 
a többfunkciós pálya. Ezúton is 
arra biztatom a kerületi egyesü-
leteket, a fiatal és kevésbé fiatal 
sportszeretőket, hogy vegyék fel 
a kapcsolatot a Szenczi iskola 

vezetőségével a pályahasználat 
kialakítására. 

Az alpolgármester zárógon-
dolatát, miszerint „használjátok 
olyan szeretettel ezt az új pályát, 
mint amilyennel átadjuk nektek”, 
érthetően taps fogadta. 

BÁRMIT TESZTEK…
Az intézményvezető, Magyarné 
Teliska Gyöngyi rövid köszöntő-
jében arra emlékeztetett, hogy 
egy évvel ezelőtt még egy lepusz-
tult, betonos pályára néztek szo-
morúan az iskola ablakai, most 
viszont már valóban öröm rá-
nézni a kerület második új tech-
nológiával megépített pályájára.

Az iskolafenntartó reformá-
tus egyház lelkipásztora, a Ne-

mes utcai lelkész, Hajdu Bálint 
Kadosa megáldotta a kerületi 
sport, kézilabdázás új büszke-
ségét, s beszédében Pál apostol 
szavait idézte: „Bármit tesztek, 
azt Isten dicsőségére tegyétek.” 

Ezt követően Lévai István 
Zoltán az igazgatónő társaságá-
ban átvágta a nemzeti színű sza-
lagot, és átadta a pályát az iskola 
tanulóinak. 

EDZÉSBEMUTATÓ
Néhány perccel később már a 
pattogó labda hangja jelezte, 
hogy birtokba vették a sportpá-
lyát. Edzésbemutatóra készült 
ugyanis a PLER U15-ös és a 
Malév SE U14-es csapata. Ezút-
tal nem csak lányok képviselték 

a két kiváló egyesületet, ponto-
sabban annak „kézis” szakosz-
tályait. Egy biztos és vitathatat-
lan: kellemes, sportos látvány 
szemtanúi lehettek a jelenlevők 
a rendhagyó edzésbemutatón, 
amely egyben a pályaavató ün-
nepség befejező része is volt.

Az átadón más vendégek is 
voltak. Tiszteletét tette dr. Pil-
csák Csaba József, a XVIII. ke-
rületi Kormányhivatal vezető-
helyettese és Kissné Baumann 
Gizella, a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia szakmai igazgatója, 
akik ugyancsak tetszésüket fe-
jezték ki.

Az utóbbi elmondta, hogy 
egykori élsportolóként mindig 
nagy öröm számára, ha sportpá-
lya születik. 

Menetelés 

Junior Európa-bajnok (2009)

U21-es Európa-bajnok (2011)

Egyetemi és főiskolai Európa-bajnok (2013)

Felnőtt Európa-bajnoki 3. (2014)

Egyetemi és főiskolai világbajnok (2014)

Európa Játékok – résztvevő (2015)

Premier League-sorozat győztese (2015)
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�A harmadik helyen végzett Tadissi Martial 
a Karate1 Premier League sorozat leg-
utóbbi, Sanghajban megrendezett verse-

nyén, ami olimpiai kvalifikációt jelent számára. 

�A verőfényes napsugarak még kívánatosabbá tették a Magyar Ké-
zilabda Szövetség országos tornaterem fejlesztési, kültéri kézilabda 
programjának keretében átadásra váró kézilabdapályát június 11-én a 

Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola udvarán.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Egy évtizednyi munkáért adta az elismerést a honvédelmi miniszterPORTRÉ

A rendszeres rendőrségi felvilá-
gosító előadások meghozzák a 
gyümölcsüket.

A diákkorú hallgatóság érti és 
befogadja a balesetmegelőzéssel 
kapcsolatos tanácsokat, sőt sa-
ját gondolatokkal, alkotásokkal 
gazdagítja azokat. Így történt ez a 
Darus Utcai Magyar–Német Két 
Tannyelvű Általános Iskola 1.b 
osztálya Buksi bábcsoportjának 
esetében is. 

BUKSI  
A NAGYVÁROSBAN
Örömmel jelentjük, hogy a BRFK 
Fővárosi Balesetmegelőzési Bizott-
sága által óvodások és általános 
iskolások számára meghirdetett 

bábversenyen a darus apróságok 
az iskolás kategóriában megosztott 
első helyezést értek el. Az előadás 
sikeréhez hathatósan hozzájárult 
Sárik Anikó és Halmainé Rusz-
nyák Edina tanítónő, Szegőné Lévai 
Éva nyugdíjas óvónő és egyben 
nagyszülő, aki az előadott Buksi a 
nagyvárosban című mesét írta, és a 
bábokat saját kezűleg készítette el.

Van annak egy diszkrét bája, 
amikor is hétévesek, persze taní-
tói segítséggel, nem csak a saját 
korosztályuknak képesek „tan-
mesélni”, ráadásul komoly kéz-
ügyességet igénylő bábjátékban. 

A BRFK Közlekedésrendé-
szeti Főosztályának színház-
termében május 7-én Karvaly 
Viktor c. rendőr őrnagy, kiemelt 

főelőadó ünnepélyes keretek kö-
zött adta át a díjakat.

 

HALLÓ  
FÜLEKRE TALÁL
Manapság ritkaságszámba megy 
egy-egy tizenvalahány éves felelős-
ségteljes hozzáállása a mindenna-
pokban felvetődő problémákhoz. 
Üdítő kivételre leltünk a tizenhat 
éves Mészáros Gréta személyében. 
Már korán, alsósként megismerke-
dett a furulya hívogató hangjával, a 
szolfézs tudományával, felsősként 
három évig hegedű-, egy éven át 
zongoraórákat vett a gyáli Kodály 
Zoltán Zeneiskolában. Egy köl-
tözködést követően autodidakta 
módon, a zenében jártas szülők 
segítségével képezte tovább magát.   

– Hegedűs Klára, iskolánk iro-
dalomtanára felhívta a figyelme-
met a Mindenki hazaérjen címmel 
meghirdetett pályázatra, amivel 
éltem is – mesélte Mészáros Gré-

ta. – A híradóból értesültem arról, 
hogy egy korombeli fiút halálra gá-
zolt a vonat, miközben nyomkodta 
a mobilját. A családi kirándulások 
során felfigyeltem az országutak 
szélére elhelyezett számtalan fake-
reszt látványára, amelyek az őrült 
száguldozás következményeiről 
árulkodnak. Az ilyen esetek moti-
váltak a dalírásra, abban a remény-
ben, hogy a dalom és annak szö-
vege halló fülekre talál, és valóban 
mindenki épségben érhet haza.

Mészáros Gréta, a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Gimnázium 9. d-s 
ének szakos tanulója a Diák és Ifjú-
sági Újságírók Országos Egyesülete 
(DUE) által – az ORFK Országos 
Balesetmegelőzési Bizottságának 
támogatásával – kiírt országos 
pályázatban 4. helyen végzett. Az 
oklevelet Berzai Zsolt, az ORFK-
OBB főtanácsosa és Kecskés István, 
a DUE elnöke adta át május 28-án 
az Akvárium Klubban.

Gönczöl András

MIÉRT FONTOS A HAGYOMÁNY?
Honvédelemért Kitüntető Cím Tóth Kálmánnak

MINDENKI HAZAÉRJEN!
Balesetmegelőzési pályázatok sikeres kerületi szereplői

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Mindkét ágról katonacsalád-
ból származom – mondta Tóth 
Kálmán, a Vasvári Pál Polgári 
Egyesület társelnöke a Város-
képnek, és ezzel már el is magya-
rázta, honnan az érdeklődés a 
honvédelem ügye iránt. Az anyai 
nagyapa a trianoni határmódo-
sítás után az Arad melletti Ma-
gyarpécskárol Magyarországra 
szökött, és a húszas években a 
katonai hivatást választotta. Ka-
tonaként szolgált a két háború 
között, majd a második világé-
gésben is. 1945 után még tíz évig 
katona maradt. A háború után 
az újjáalakult néphadseregnek 
szüksége volt a régiek szaktudá-

sára, de később mint horthys-
ta katonát nyugdíjba küldték. 
Vadászpilóta édesapja pedig – 
ugyancsak tisztként szolgálva – 
1956 után nem írta alá a kádári 
rendszerre szóló esküt, ezért le-
szerelték, és tartalékállományba 
helyezték, a pályája kettétört.

– Mindez az első pillanattól 
meghatározta a pályámat – me-
sélte Tóth Kálmán, aki a gye-
rekkorát a ma már Kispesthez 
tartozó Udvarhely utcában töl-
tötte. – Az iskola egyik legjobb 
tanulója voltam, de politikai 
okokból nagyon komoly isme-
retségek kellettek ahhoz, hogy 
felvegyenek a gimnáziumba. 
Ezután technikumba jártam, gé-

pész lettem, majd én is a katonai 
pályát céloztam meg, bejutottam 
a tiszti iskolába.

KUTATÁSOK  
AZ ADRIÁN
Ám végül nem lett katonatiszt az 
ambiciózus fiatalemberből.

– Hamar rájöttem, hogy a Ká-
dár-korszak hadserege nem olyan, 
mint amiről a nagyszülők mesél-
tek – emlékezett vissza. – Nehéz 
döntés után 27 hónapot gyakor-
latilag sorállományban le kellett 
még szolgálnom egy rakétadan-
dárnál. Ezzel zártam le az aktív 
kapcsolatomat a hadsereggel, de 
az érdeklődés azért megmaradt.

Sőt ez az érdeklődés igen 
gyümölcsözővé vált. 2008 körül 
kezdett el kutatásokat végezni 
Tóth Kálmán az első világhábo-
rús adriai hadszíntér eseménye-
ivel kapcsolatban.

– Az SMS Zenta hadihajó 
története izgatott, tudtam, hogy 
valahol Petrovac közelében süly-
lyedt el, és sikerült adatokat ta-
lálni arról, hogy mik a feltételez-
hető koordináták – mesélte.

2011-ben megalakult a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület, 
amely a Vasvári-kultusz ápolása 
mellett a katonai hagyományőr-
zés népszerűsítését is célul tűzte 
ki. 2014-ben, az első világhábo-
rú kitörésének centenáriuma-
kor, az egyesület a Honvédelmi 
Minisztérium támogatásával 
emlékúszást szervezett az öböl-
ben a hősi halált halt tengeré-
szek tiszteletére. Ez az esemény 
felerősítette a kapcsolatot a mi-
nisztériumhoz tartozó intézmé-
nyekkel.

– Az egyesület által szervezett 
toborzófesztiválra minden évben 
meghívjuk a Budapest Helyőr-
ség Dandárt és a Zrínyi katonai 
lovas szakosztályt, toborzósátrat 
állítunk fel, és hadi bemutató-
kat tartunk. A világháború négy 
centenáriumi évében folytattuk 
a kutatást az Adrián is, s mindez 
egyre szorosabb együttműködést 
eredményezett a minisztérium-
mal – avatott be Tóth Kálmán. – 
A Honvédelemért Kitüntető Cím 
III. fokozata e munka elismerése.

„TUDOM, MI 
A DIKTATÚRA”
Tóth Kálmánt a kerületiek nem 
csak a civil életből ismerhetik: ő 
Bókaytelep önkormányzati kép-
viselője.

– Noha az életemet alapvetően 
határozta meg a politika, nagyon 
sokáig nem éreztem úgy, hogy 
részt kellene vennem benne – 
mondta. – Amikor 2002-ben az 

első Fidesz-kormány elvesztette a 
választásokat, és azt láttam, hogy 
megint olyan politikusok kerül-
nek a hatalomba, akiknek semmi 
keresnivalójuk ott, akkor érez-
tem, hogy valamit tennem kell 
nekem is, ha ezt nem akarom. 
Én tudom, milyen a kommunista 
diktatúra, és mélységesen meg-
döbbentett, hogy olyan szocialis-
ta politikusok is megint előkerül-
tek, akiknek közük volt ahhoz.

Tóth Kálmán 2004-ben Kar-
dos Gábor kampányát segítette, 
majd 2006-tól, az őszödi beszéd 
nyilvánosságra kerülésétől egyre 
aktívabb részt vállalt a kerületi 
politikában. 2014-ben vette át 
Kardos Gábor helyét, s azóta fő 
feladatának tekinti Bókaytelep 
lakóinak képviseletét, és máris 
számos eredmény dicséri a mun-
káját: a telep forgalmi rendjének 
észszerűsítése, forgalomcsillapí-
tók kihelyezése, a Bókay-gödör 
megújítása, a zöldfelületek, kü-
lönösen az öreg fák folyamatos 
megfigyelése és gondozása, és 
még sorolhatnánk.

– A Bókaytelep a kerület egyik 
kiemelkedősen szép, értékekben 
gazdag része, a munkám során 
ezt tartom szem előtt – mondta.

Gyerekévek  
a kerületben

Tóth Kálmán 1956. októ-
ber 26-án Kecskeméten 
született, de hamar az 
Állami lakótelep szom-
szédságába, az Udvarhely 
utcába költöztek. Nagyap-
ja Kassáról települt át 
Budapestre, a Gyöngyvi-
rág utcába, de a második 
világháborúban elpusztult 
a ház, ezért épített újat 
az Udvarhely utcában. 

– Ott nőttem fel, 
akkor alakult ki bennem 
a kötődés a szűkebb 
környezetem iránt. Ma is 
a XVIII. kerületben élek, 
ezt tekintem az ottho-
nomnak.
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság Fővárosi Balesetmeg-
előzési Bizottsága május 7-én, az ORFK-OBB május 28-án 
díjazta az általuk kiírt versenyre, illetve pályázatra beérke-
zett legjobb munkákat. A pályázatok témája mi más lehe-
tett volna, mint a közlekedésbiztonság. 

�A honvédelmi miniszter tüntette ki nemrég Tóth Kálmánt, a Vasvári 
egyesület társelnökét a katonai hagyományőrzés és a honvédelem 
népszerűsítéséért végzett munkájának elismeréseként. A kerülethez 

ezer szállal kötődő Tóth Kálmán, aki Bókaytelep önkormányzati képviselő-
je is, tízévnyi civil tevékenységgel érdemelte ki az elismerést.


