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KÖzÖs KErtELés

Javában tartanak a tavaszi munkálatok 
a lakatos-lakótelepi közösségi kertben. 
a panelépületek között országszerte 
egyre több ilyen létesül. torma Beáta 
önkormányzati képviselő elmondta, 
hogy a kerületben is igény van további 
kertek kialakítására. a második közös-
ségi kert az önkormányzat támogatá-
sával még ebben az évben megépül az 
építő utca környékén. 

PArKErdŐ

Zöld kerület a miénk, tele kiaknázatlan 
lehetőségekkel – derült ki az elmúlt 
években a képviselő-testület ülésein 
folyó közéleti diskurzusokból. Igazi 
parkerdőt álmodik az önkormányzat és 
a pilisi parkerdő zrt. a halmierdő egy 
részére tornapályákkal, pihenőhelyekkel, 
sétányokkal. a lehetőségekről az áprilisi 
bejáráson a helyszínen tárgyaltak az 
érintettek.

MAJáLis

Az idei május 1-jei családi nap a jól 
megszokott programok mellett újdonsá-
gokat is kínál. az Új tündérkertben már 
hagyományosnak számító traktormajális 
után a Bókay-kertben folytatódik a 
program, ahol a színpadi eseményeken 
túl is rengeteg érdekességgel várják a 
látogatókat. a napot a többi népszerű 
fellépőt követően a legendás apostol 
együttes zárja.

hAJrá, PLEr!

Bravúros győzelemmel tartotta életben 
nB I-es reményeit a pler-Budapest 
a kézilabda-bajnokságban. Csapatunk 
30-27-re nyert a gyöngyös ellen. a 
győzelemmel újra nyílttá vált a kiesés 
elleni harc, így az utolsó két fordulóban 
is tömény izgalom vár az együttesre, 
amely előbb május 8-án itthon fogadja 
a Balmazújvárost, majd május 16-án 
Komlón kellene nyernie.

80 évEs dÍszPoLgár

Nyolcvanadik születésnapját áprilisban 
ünnepelte muraközy tibor, a kerü-
let díszpolgára, a szaC tiszteletbeli 
elnöke, akinek ebből az alkalomból 
jelent meg a lőrinci dirifia című könyve. 
szavaiból fordulatos, izgalmas életpálya 
rajzolódott ki az ünnepséget követő 
beszélgetésben. tibi bácsi puskás 
Ferenc mellett a Ferencvároshoz fűződő 
kapcsolatát is felelevenítette. 

3. oldal 13. oldal 15. oldal 16. oldal2. oldal

� a tavasz beköszön-
tével egyre több he-
lyen tapasztalhatjuk, 

hogy folytatódik a kerület 
fejlesztése. megújul 
a Kossuth tér, május-
ban újabb útfelújítások 
kezdődnek, júliusban 
a Baross utca–margó 
tivadar utca kereszte-
ződésében is elindul a 
körforgalom kialakítása, a 
csatornázás pedig lassan 
a végéhez közeledik. az 
elmúlt héten Ughy attila 
polgármester kezde-
ményezésére almássy 
Kornél, a BKK Közút zrt. 
vezérigazgatója látogatott 
a kerületbe, hogy a lehet-
séges további útfelújítá-
sokról egyeztessenek.

süTő-nagy zsolT  

Legutóbbi számunkban már 
beszámoltunk a Kossuth téren 
zajló fejlesztésekről, amelyek 
keretében a térfelújítás mel-
lett fővárosi beruházásban a 
távhővezetéket is kicserélik. 
A csatornázási munkákról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk olva-
sóinkat, a Baross utca–Margó 
Tivadar utca kereszteződésében 
megvalósuló körforgalomról 
pedig az építkezés kezdete előtt 
szeretnénk részletesebb tájékoz-
tatást adni.

ÚJaBB 
szaKaszoK
Az idén mintegy 1,5 kilométer 
hosszúságú fővárosi kezelésű utat 
– Dózsa György utca, Vasút utca, 
Törvény utca – biztosan korsze-
rűsítenek a BKISz keretében, ám 
a további felújítások érdekében 

megbeszélést kezdeményezett 
Ughy Attila polgármester.

– Olyan fontos, nagy forgal-
mú szakaszokról tárgyaltunk, 
mint az Üllői út Béke téren túli 
külső szakasza vagy a Ráday 
Gedeon utca. Ezenkívül további 
három út: a Besence utca, a Köz-
dűlő út és az Ipacsfa utca került 
szóba. Ha valamennyi általunk 

kért útfelújítás nem is valósulhat 
meg az idén, az ilyen megbeszé-
lések hasznosak, mert a kimara-
dó szakaszok jövőre elsőbbséget 
élvezhetnek. Természetesen mi 
abban vagyunk érdekeltek, hogy 
a csatornázás befejeztével mi-
nél hamarabb új aszfaltborítást 
kapjanak az érintett szakaszok – 
mondta a polgármester.

töBB FeJlesztés
A bejárást követően Almássy 
Kornél elmondta, hogy a már 
biztosan megvalósuló három 
útfelújítás mellett lehetőséget lát 
további korszerűsítésekre is, ám 
ezek összefüggnek más fővárosi 
fejlesztésekkel.

– Egyrészt vannak olyan fő-
városi beruházások, amelyeknek 

a befejezése előtt értelmetlen 
lenne felújítani a környékbe-
li utcákat, míg más esetekben 
azt kell figyelembe vennünk, 
hogy hol vannak halaszthatat-
lan munkák, és azokat mekkora 
összegből tudjuk elvégezni – tá-
jékoztatott a vezérigazgató. – A 
költségvetésünk adott, az idén 
7 milliárd forintot költhetünk 
útfelújításra. Természetesen 
minden kerület azt szeretné, 
hogy minél több út újuljon meg 
náluk, ám nekünk azt is figye-
lembe kell venni, hogy az egyéb 
fejlesztésekkel miként vannak 
ezek a tervek összhangban. Csak 
egyetlen példát említenék. A bu-
dai fonódó villamosrendszerhez 
új járműveket szerzett be a fő-
város, és ezek megfelelő haszná-
lata érdekében járdaszigeteket 
kell átalakítani. Ahol elegendő 
a járdasziget kialakítása, ott 
pénzt tudunk megspórolni, 
amelyet más felújításnál hasz-
nálhatunk fel. Ám ahol a járda-
sziget mellett útfelújítást is kell 
végeznünk, ott többe kerül a 
rekonstrukció. Ezek a feladatok 
a következő hetekben tisztá-
zódnak, és ennek tükrében dől 
el, hogy a biztosan megvalósuló 
útfelújítások mellett mely sza-
kaszokat korszerűsíthetjük még 
ebben az esztendőben a XVIII. 
kerületben.      

A bejáráson nem csupán a 
további lehetőségekről egyeztet-
tek, de megtekintették a tavaly 
felújított Petőfi utcát is. 

– A rekonstrukció tapaszta-
latait egyeztettük, hiszen néha 
egy-egy csatornafedél vagy jár-
daszegély kialakítása is bosz-
szúságot okozhat. Nemcsak az 
számít, hogy mekkora területet 
újít meg a BKISz, hanem az is 
ugyanilyen lényeges, hogy az 
építkezés befejeztével mindenki 
elégedett legyen a munkával – 
tette hozzá Lévai István Zoltán 
alpolgármester.     

tavaszi 
meglepetés
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkor-
mányzata évek óta 
kötelességének érzi, 
hogy támogassa, se-
gítse a kerület idősebb 
polgárait, megkönnyítse 
mindennapi életüket. 
Ennek jegyében május 
12. és 14. között is-
mét élelmiszerosztást 
szervez a 65 éven felüli 
lakosok részére. 

a kerület idős polgárai 
tésztát, lisztet, olajat, kávét 
tartalmazó csomagot vehet-
nek át ezeken a napokon 9 
és 17 óra között a következő 
helyszíneken: 
1. lőrinci sportcsarnok 
(thököly út 5.); 
2. Pestszentimrei sportkas-
tély (Kisfaludy u. 33/c).
Kérjük, hogy az élelmiszert 
lehetőleg a lakóhelyükhöz 
közelebb eső helyen vegyék 
át, az alábbi időbeosztás 
szerint: 
– május 12., kedd: elsősor-
ban azokat a 65 év fölötti-
eket várjuk, akik januárban, 
februárban, márciusban 
vagy áprilisban születtek; 
– május 13., szerda: első-
sorban azokat a 65 év fölöt-
tieket várjuk, akik májusban, 
júniusban, júliusban vagy 
augusztusban születtek; 
– május 14., csütörtök: 
elsősorban azokat a 65 év 
fölöttieket várjuk, akik szep-
temberben, októberben, 
novemberben vagy decem-
berben születtek. 
Kérjük továbbá, hogy az 
önkormányzati élelmiszer-
csomag átvételéhez hozzák 
magukkal a kézhez kapott 
levél alján található nyilat-
kozatot kitöltve, valamint a 
személyi igazolványukat és 
a lakcímkártyájukat.
szeretettel várjuk azokat a 
65 évnél idősebb lakosokat 
is, akik nem kaptak értesí-
tést, de állandó lakcímmel, 
illetve tartózkodási hellyel 
rendelkeznek a kerületben.
Fontos tudnivaló, hogy az 
élelmiszercsomag átvéte-
lére kizárólag május 12. és 
14. között van lehetőség. 
amennyiben valaki szemé-
lyesen nem tudja átvenni a 
csomagot, gondoskodjon 
két tanú aláírásával ellátott 
meghatalmazásról, hogy 
mindenképp át tudjuk azt 
adni. 

Tovább fejlődik Pestszentlőrinc és Pestszentimre 

folyTaTódnak 
az úTfelúJÍTások

lévai istván zoltán alpolgármester, almássy kornél vezérigazgató és ughy attila 
polgármester a tavaly felújított Petőfi utcában egyeztetett a tapasztalatokról 

MáJusBAn KEzdŐdiK
A három biztosan megújuló szakasz: dózsa györgy út (az ózon utca és az ültet-
vény utca között 530 méteres részen májusban); vasút utca (a nemes utca és a törvény 
utca között 660 méteren augusztusban); törvény utca (a vasút utca és a Címer utca 
között 220 méteren augusztusban).

nyolc évTized, 
nyolc epizód
Muraközy Tibor, a lőrinci Dirifia és az ő izgalmas élete
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2 Közélet A lakatos-lakótelepi közösségi kertben újabb parcellák létesülhetnek 

Csernai Mariann  

A hosszú téli napok után már 
nyílnak a kora tavasz virágai, és 
rügybe borulnak a fák is. Las-
san beköszönt a jó idő, és ezzel 
együtt eljön a kerti tennivalók 
ideje. Márciusban már érdemes 
volt megtervezni az ágyásokat, 
beszerezni a vetőmagot és a pa-
lántákat, valamint előkészíteni 
a talajt, hogy termékeny alapot 
biztosítson a növények számá-
ra. Ezt szem előtt tartva kezd-
tek neki a munkálatoknak a 
Lőrinci Kertelő közösségi kert 
parcellabérlői is, akik már alig 

várták az időjárás jobbra for-
dulását. A lakótelepen kialakí-
tott 1400 négyzetméteres kert 
2014 augusztusában Illyés Zsu-
zsanna és Vágvölgyi Erika ok-
leveles táj- és kertépítész mér-
nök tervei alapján, a Tér-Köz 
pályázatnak köszönhetően, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának támogatá-
sával valósult meg.

Közel a 
természethez 
A munkálatokban szakmai 
konzulensként az Agora Lo-
kálpatrióta Egyesület műkö-

dött közre. – A közösségi kert 
nemcsak a kertészkedés lehe-
tőségét teremtette meg, hanem 
egyedülálló módon szebbé tet-
te a lakótelep környezetét, és 
valódi összetartó csoportot is 
teremtett. Itt a hagyományos 
régi faluközösségekhez hason-
lóan sokkal jobban egymásra 
találnak az emberek, együtt 
gondozzák és ápolják a kapott 
parcellákat, szükség esetén 
öntözik egymás kiskertjeit. 
Ezzel a kerttel bárki megélheti 
a falusi lét örömét és előnyeit, 
büszkén nézegetheti csepere-
dő palántáit, és végül boldo-
gan fogyaszthatja a saját maga 
által termelt zöldségeket és 
gyümölcsöket – sorolta a ker-
tészkedés előnyeit Torma Be-
áta, a körzet önkormányzati 
képviselője. – Emellett a kert 

immár fontos szerepet tölt be 
a Szivárvány óvoda életében 
is, amely óvodásaival a kezde-
tektől saját parcellát tart fenn. 

tanya a paneleK 
Között
A városi kertmozgalom or-
szágszerte fellendülőben van, 
egyre több közösségi kert lé-
tesül a lakótelepek paneljei 
között húzódó kihasználatlan 
szabad területeken. Torma Be-
áta elmondta, hogy a kerület-
ben is egyre nagyobb az igény 
további kertek kialakítására. 
A második közösségi kert az 
önkormányzat támogatásával 
még ebben az évben megépül 
az Építő utca környékén, amit 
már az ott élők és a helyi óvo-
dások is nagyon várnak.

� Kezdetét vették az első tavaszi munkálatok 
a lakatos-lakótelepi közösségi kertben. a 
nagy érdeklődésnek köszönhetően újabb 

kertek létesülhetnek a kerületben.

Torma Beáta elmondta, hogy a második közösségi kert még idén megépülhet
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TavaszindíTó 
kerTelés
Kezdődjön a magvetés és a palántázás!

A kerület országgyűlési 
képviselője

KucsáK LászLó

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

ingyenes
Jogi TanáCsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PesTszenTlőrinC-
PesTszenTiMre 

PolgárMesTeri HivaTal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. HunyadkürTi szilvia

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

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

közérdekű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12

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

okMányirodák 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, K.: 
8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételeivel 
keresse az irodákat:

296-1400
Gyámhivatal:

dr. Ternyák PéTer laJos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier TiBor
irodavezető

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

közJegyzők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBők zolTán  
szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PinTér kálMán  
szakrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrkaPiTányság
Üllői út 438.  

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

TűzolTó-ParanCsnokság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

közBizTonsági CenTruM
Kondor B. sétány. 1.

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

iMre-PonT
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák

ughy AttiLA

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

dr. LévAi istván zoLtán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

szArvAs AttiLA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAuEr FErEnc

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

csABAFi róBErt
fidesz–kdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JózsEF LAJos

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

FEhér gáBor

MszP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEncz istván
demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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

horváth zsóFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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

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

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnc

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

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

torMA BEátA 

fidesz-kdnP
06-20-223-8919 
Minden hónap 1. szerdáján 17-18 óra 
között az Eötvös iskolában.

tóth KáLMán

fidesz–kdnP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

KI A SzABADBA!
Parkerdővé alakulhat a Halmierdő belterületi része
igazi parkerdőt álmodik az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő zrt. a halmierdő egy 
részére tornapályákkal, pihenőhelyekkel, sétányokkal. A lehetőségekről az április 
16-i bejáráson a helyszínen tárgyaltak az érintettek.
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� „a sikerhez nem 
visz föl lift – ke-
resd a lépcső-

házat!” az elmúlt 
évtizedek legendás 
társadalomtudósának, 
hankiss elemérnek 
az előadásaiban 
is gyakran idézett 
gondolata juthatott 
eszébe mindazoknak, 
akik részt vettek a 
kerületi önkormányzat 
által kezdeményezett 
és vezetett egyik 
legnagyobb euró-
pai városfejlesztési 
program, az UrBaCt 
re-Block projektjének 
összegző tanács-
kozásán románia 
második legnagyobb 
városában, Iaşiban, 
azaz Jászvásáron. 

A sikerorientáció és a lépcső-
ház jelképes összekapcsolása 
többszörösen is indokolt arra 
a többéves (2013–15) összetett 
várostervezési és -fejlesztési 
programra, amelyet Budapest 
XVIII. kerületének önkor-
mányzata kezdeményezett, és 
fogott össze 9 európai partner-
várossal – Málagától Salfordig 
(Manchester), Rómától Vilniu-
sig.  Hiszen nem képzelhető el 
sikeres városfejlesztés az ott élők 
aktív részvételére épülő szellemi 
erőfeszítések, azaz közös, aktív 
helyzetfelmérés, adatgyűjtés, 
gondolkodás és tervezés nélkül. 

Fenntartható 
laKótelepeK
A közös kiindulási pont, ame-
lyet e földrajzilag, gazdaságilag 
és kulturálisan is sokszínű eu-
rópai együttműködés résztvevői 
maguknak megfogalmaztak, 
az volt, hogy az innovatív eu-
rópai városfejlesztés elősegíté-
séhez együttműködést kínáló 
URBACT II program, amelyben 
a RE-Block projekt megszü-
letett, kiváló tanulási és gon-
dolkodási terep ahhoz, hogy a 
városok élhetőbbek, a polgárok 
pedig sikeresebbek legyenek. 
A 2013. február 1. és 2015. áp-
rilis 30. között megvalósuló 
együttműködés közvetlenül az 
Európai Unió forrásaiból nyert 
társfinanszírozást, a teljes össz-
költségvetése 699 970 euró volt. 
A projekt kiemelt és átfogó té-
maköre olyan, a szociális kohé-

zióra, a szegénység leküzdésére 
tudatosan építő, fenntartható 
lakótelepek létrehozása, ame-
lyek az infrastruktúrájukat és a 
közösségi önkormányzatiságu-
kat is korszerűsítik. 

helyI támogató 
CsoportoK
A RE-Block projekt fókuszában 
a partnervárosok lakótelepein 
(kerületünkben a Havanna-
lakótelepen) élők helyzetének 

javítása állt. Kiemelkedő jelen-
tőségű, új típusú együttmű-
ködési forma a helyi támogató 
csoportok hálózata, amely min-
den részt vevő város lakótelepén 
aktív közös gondolkodási és 
tervezési terepként működik a 
helyi civilszervezetek, közössé-
gi intézmények és a városrészek 
tisztségviselőinek bevonásá-
val.  Mint olvasóink is nyomon 
követhették, kerületünkben a 
Havanna-lakótelepen is számos 
tanácskozást tartott a helyi tá-

mogató csoport a Kondor Béla 
Közösségi Házban. Ezek a cso-
portok a legfőbb garanciái an-
nak, hogy a projekt fejlesztési 
elképzelései a helyi közösségek 
valós igényeit tükrözik, és hogy 
a tervek megvalósításába a leg-
inkább érintettek aktívan be-
kapcsolódnak. 

A néhány hete lebonyolított 
projektzáró konferencia, ame-
lyen több mint 70 résztvevő kép-
viselte a teljes európai együtt-
működési hálózatot, egyszerre 

vonultatta fel a program legfon-
tosabb eredményeit, és fogalma-
zott meg új fejlesztéspolitikai 
javaslatokat az Európai Unió 
számára. A zárókonferencián 
Európa egyik legsikeresebb 
komplex városrehabilitációt vég-
rehajtó települése, a Star City-
díjas Lipcse volt a díszvendég

A tanácskozáson kerüle-
tünk alpolgármestere, Lévai 
István Zoltán beszámolt az ön-
kormányzat által menedzselt 
legfontosabb európai városfej-

lesztési projektekről (airLED, 
GeoSEE, RE-SEEties). 

helyI 
aKCIóterveK
A zárórendezvény egyik leg-
fontosabb eleme a projekt ered-
ményeit bemutató úgynevezett 
poszterkiállítás volt, amely in-
formációs grafikák egész sorával 
mutatta be az együttműködés 
eredményeit.  A kiállításon lát-
ható volt a havanna-lakótelepi 
helyi támogató csoportok ösz-
szegzése, a városok kölcsönös 
tereplátogatásainak kivonata, 
valamint a minden egyes lakó-
telepre részletesen kidolgozott 
helyi akciótervek áttekintése. A 
számunkra legfontosabb fejlesz-
tési terv az „Élhető-fenntartható 
Havanna” címet viseli, s az ön-
kormányzat honlapján (www.
bp18.hu) teljes terjedelmében 
olvasható.

A konferencia zárásaként a 
résztvevők az Európai Bizott-
ság és az Európai Parlament 
szakembereivel konzultálva 
első kézből tájékozódhattak az 
URBACT program következő 
szakaszának pályázati előkészü-
leteiről. Az eredményeket átte-
kintve van esély a sikeres folyta-
tásra – ehhez nem lift, még csak 
nem is lépcsőház vezet, hanem 
az eddigi közös gondolkodás 
eredményei. 

néMEt és oLAsz 
PArtnErEK
A fejlesztési model-
lek közül kerületünk a 
lakótelepi energiahaté-
konyságra koncentráló 
urb.Energy kezdemé-
nyezésben vesz részt 
német (gelsenkirchen, 
Magdeburg) és olasz 
(róma) partnerrel a ha-
tékonyabb energiafel-
használás és az ehhez 
kapcsolódó munka-
hely- és gazdaságfej-
lesztés érdekében. 

a befekTeTeTT 
energia MegTérül
Kilenc város ismerkedett meg a lakótelepek helyi problémáival  

a Havanna-lakótelepen az energiahatékonyság növelése az egyik kulcsfeladat 

zöld kerület a miénk, tele még kiaknázatlan lehe-
tőségekkel – derült ki az elmúlt években a képvi-
selő-testület ülésein folyó közéleti diskurzusok-
ból. Az önkormányzat számos lépést tett már a 
lehetőségek megragadására. Csak néhány példa: 
sorra újítják meg a zöldfelületeket, elsősorban 
a közparkokat, a Lakatos-lakótelepen közössé-
gi kertet alakítottak ki, s új parkot is létesítettek, 
megtisztították a Büdi-tó környékét, és igazi pi-
henőhelyet alakítottak ott ki, egyre több funkciót 
kap a Bókay-kert, és még sorolhatnánk. Most a 
Halmierdő kicsinosításán gondolkodnak az ille-
tékesek.

sport, szaBadIdő
Dömötör István alpolgármester nemrég képviselő-
testületi ülésen jelezte, hogy tárgyalásokat folytat 
a Halmierdő kezelőjével, a Pilisi Parkerdő zrt-vel 
az erdőrészek hasznosításáról. Egyes területek 
már eddig is erdei pihenőként szolgáltak. Ilyen 
a Sas utcai játszótér, ahol a környéken lakók, sőt 
civil és társadalmi szervezetek is szívesen rendez-

nek bográcsozást vagy éppen sportversenyeket. A 
környék azonban ennél is többet ígér. 

A konkrét lehetőségekről az április 16-i bejárá-
son próbáltak egyeztetni az önkormányzat és az 
erdészet képviselői.

– Szeretnénk, ha a Halmierdő belterületi része 
igazi parkerdővé válna. A környék alkalmas arra, 
hogy kirándulóutakat, erdei tornapályákat vagy 
más olyan, a környezetbe illő létesítményeket ala-
kítsunk ki, amelyek a környékbeliek pihenését, 
szórakozását, közösségi életét szolgálják – fogal-
mazott Dömötör István a helyszínen. – Ehhez 
azonban egyeztetnünk kell a kezelővel. Fontos 
tudni például azt, hogy mely részeket termelik ki 
a közeljövőben, és milyen módon szabadulnak fel 
még lakossági célra hasznosítható területek.

Az alpolgármester azt is elmondta: szeretnék, 
ha a Halmierdő mielőbb valódi parkerdővé válna. 
A közösen eltervezett átalakításokat és az új léte-
sítmények karbantartását a tulajdonos végzi majd, 
az önkormányzat pedig a maga eszközeivel támo-
gatja a munkálatokat.

loBBI a sIKerért
A bejáráson részt vett Kucsák László országgyűlé-
si képviselő is.

– A kerület országgyűlési képviselőjeként tá-
mogatom a kezdeményezést. Az én feladatom az 
lesz, hogy a kialakuló konkrét tervek ismeretében, 
ha szükséges, megpróbáljak kormányzati támoga-
tást szerezni a projekthez vagy egyes részleteihez, 

hiszen Budapest egésze szempontjából is fontos, 
hogy a rendelkezésre álló zöldfelületek a lakos-
ság előtt is megnyíljanak. A pesti oldal nem bő-
velkedik ilyen területekben, ezért is kiemelkedő a 
XVIII. kerület szerepe: a Halmierdő a pesti csalá-
di programok nagy részének központi színterévé 
nőheti ki magát – ecsetelte a jövőt a képviselő.

Ê kerékgyártó györgy

KI A SzABADBA!
Parkerdővé alakulhat a Halmierdő belterületi része
igazi parkerdőt álmodik az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő zrt. a halmierdő egy 
részére tornapályákkal, pihenőhelyekkel, sétányokkal. A lehetőségekről az április 
16-i bejáráson a helyszínen tárgyaltak az érintettek.

„szeretnénk, ha a halmierdő belterületi része igazi parkerdővé válna. A környék 
alkalmas arra, hogy kirándulóutakat, erdei tornapályákat vagy más olyan, a kör-
nyezetbe illő létesítményeket alakítsunk ki, amelyek a környékbeliek pihenését, 
szórakozását, közösségi életét szolgálják.” 

dömötör istván alpolgármester (jobbra) szeretné, ha a Halmierdő belterületi része parker-
dővé válna, amit kucsák lászló országgyűlési képviselő (balra) is támogat 
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Ki mit tud 
a repülőtérről? 
65 éves a budapesti repülőtér.  Az év-
fordulóhoz kapcsolódóan négy kerüle-
ti középiskola csapata mérte össze a 
tudását az április 17-i polgári repülés-
történeti vetélkedőn a skycourt Kon-
ferenciaközpontban.  

 

A vetélkedőn a Karinthy Frigyes és a Sztehlo 
Gábor gimnázium, a Pogány Frigyes szakkö-
zépiskola és a Vörösmarty Mihály gimnázium 
3-3 fős csapattal vett részt. A diákoknak elméle-
ti ismereteikről a Közlekedési Múzeum és a 
HugaroControl tesztjében kellett számot adni-
uk, a gyakorlatban pedig többek között stewar-
dess-egyenruhát kellett összeállítaniuk, és egy 
dobozból kihúzott malévos tárgyakról el kellett 
dönteniük, hogy használatra vagy reklámcélra 
készültek. Érdekes feladatként érvelniük kellett 
a reptéri gyorsvasút megvalósítása mellett. Csa-
patonként egy-egy „pilóta” megcsillogtathatta 
az ügyességét a Légiközlekedési Kulturális Köz-
pont (LKK) repülőgép-szimulátorán. A felada-
tok megoldásával szerzett pontjaikat a Malév 
történetéhez kapcsolódó villámkérdések meg-
válaszolásával gyarapíthatták a csapatok.

Első helyezést a Vörösmarty gimnázium ért 
el, második a Karinthy, harmadik a Pogány, ne-
gyedik a Sztehlo lett.

A nyertesek erdélyi testvérvárosi utazást 
kaptak jutalmul a XVIII. kerületi önkormány-
zattól, a második helyezett csapat az osztálya 
számára nyert reptérlátogatást, a harmadik 
csapat a HungaroControl repülésirányítási köz-
pontjába látogathat el. 

A vetélkedő fővédnöke Ughy Attila polgár-
mester volt. A zsűri elnöke Kovács Ferenc, a 
Malév egykori vezérigazgatója, tagja Heilauf 
Zsuzsanna, a Tomory Lajos Pedagógiai és Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője és Somogyi-Tóth 
Gábor, az LKK ügyvezetője volt. 

Ê fe 

Kiváltható 
devizahitelek
A devizahitelek törvényi háttéréről adott 
tájékoztatást a Magyar nemzeti Bank 
és a széchenyi hitelszövetség együtt-
működésével megrendezett lakossági 
fórumon Erdősi éva pénzügyi tanács-
adó. A Kondor Béla Közösségi házba 
ellátogatók az előadás végén szemé-
lyes kérdéseikre is választ kaptak.

– A törvények nyújtotta lehetőségekről adunk 
felvilágosítást, és emellett felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy amikor valaki bemegy a bankba szer-
ződni, mire kell figyelnie – kezdte Erdősi Éva. 
– Akár bank-, hitelkártya- vagy hitelszerződést 
kötnek, tudni kell, hogy ezek ugyanolyanok, 
mint amikor egy boltban vásárolnak. Ezeknek 
is ára van, amit a szerződésben rögzítettek sze-
rint kell később megfizetni. Ezért figyelni kell 
arra, hogy ha a szerződés szövegét olvasva nem 
értenek valamit, akkor az aláírás előtt kérjenek 
segítséget, hogy elkerüljék a mostanihoz hason-
ló helyzetet. 

A szaktanácsadó előadásában ismertette a 
devizahitelesekre vonatkozó törvényi hátteret, 
és beszélt arról, hogy mely szerződésekre vonat-
kozik az elszámolás, illetve a forintosítás.

– A legfontosabb az, hogy a devizahiteles 
törvények a magánszemélyek által 2004. május 
1. és 2014. június 26. között kötött kölcsön-, il-
letve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkoz-
nak, a 2009. június 26. előtt megszűnt szerző-
dések kivételével. Míg az ingatlanfedezettel 
rendelkező kölcsönökre a forintosítás és az el-
számolás, addig az autóhitelekre egyelőre csak 
az elszámolás vonatkozik, akárcsak a személyi 
kölcsönökre.

Erdősi Éva néhány példát is bemutatott arra, 
hogy miként számolják a bankok az ügyfeleknek 
visszajáró összeget. Elmondta továbbá, hogy a 
devizahiteles törvények hatálya nem terjed ki a 
hitelkártya-szerződésekre és a folyószámlahite-
lekre. A személyes kérdések során legtöbben az 
autóhitelekről érdeklődtek, például arról, hogy 
érdemes-e egyes esetekben pereskedni, illetve 
megvárni, amíg a hitelező perre viszi a kérdéses 
adósságot.

Ê P. a. 

Belülről fakad 
az átalakulás
Magyarországon akkor van esély po-
litikai és társadalmi változásra, ha az 
emberek önmagukban kezdik meg az 
átalakulást. Ez volt szaniszló Ferenc 
újságíró legfontosabb üzenete a Job-
bik nemzeti estek elnevezésű rendez-
vényén.

Makai Tibor, a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom önkormányzati képviselője az est házigaz-
dájaként úgy mutatta be Szaniszló Ferencet, 
hogy személyében olyan ember látogatott el a 
Kondor Béla Közösségi Házba, aki kimondja az 
igazságot. Az est vendége erre reagálva úgy fo-
galmazott, hogy ő mindig a véleményét mondja:

– Ha ez a vélemény egybeesik a tévénézők, 
a többség véleményével, akkor jó úton járok. 
Fontos, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk, 
még akkor is, ha ez másoknak fülsértő, ami egy 
demokráciában számomra furcsa.

Szaniszló Ferenc visszaemlékezett a diák-
korára is, amikor egy olyan korban élt, amikor 
senki nem hitte, hogy egy világbirodalom na-
gyon gyorsan összeomolhat.

– Nagy tapasztalat volt, hogy olyan gyorsan 
eltűnhet egy akkora hatalom, mint a Szovjet-
unió. Egy igaztalan birodalom összeomlása 
azonban törvényszerű… Ez ugyanígy megtör-
ténhet most is. A változásokat azonban önma-
gunkban kell megkezdeni. Csak belülről sza-
badulhat fel az az alkotó-, teremtőerő, amiről 
a legtöbben talán nem is tudják, hogy bennük 
van. Azonban ha ez az erő jó irányba megy, ak-
kor csodákra leszünk képesek. 

Szaniszló Ferenc Magyarország történelmére 
visszatekintve úgy fogalmazott: csodának kell 
tekinteni azt is, hogy a magyarság egyáltalán 
még létezik. A nemzet sajátosságai közül pedig 
kiemelte a Himnuszt, amely a világon egyedül-
álló.

– A nemzetek himnusza a legtöbb esetben 
harcra buzdító induló, míg a mi Himnuszunk 
egy fohász, a nép imája. Ugyanakkor talán 
egyedül a magyarság énekelhet ugyanazon a 
nyelven több himnuszt is. Ott van a Szózat, a 
régi és az új székely, illetve a csángó és a palóc 
himnusz. 

Ê P. a. 

Telefonokat 
kaptak 
a védőnők
Az önkormányzat jóvoltából hét 
új mobiltelefon segíti a jövőben a 
pestszentimrei gyermekorvosi rendelő 
védőnőinek munkáját. A telefonok ré-
vén könnyebb lesz a szülőkkel és a kol-
légákkal való kapcsolattartás.

Ma már szinte mindenkinek van mobiltele-
fonja, de a technika fejlődése sokszor váratlan 
problémákat okoz.

– Átalakultak az emberek szokásai, sok he-
lyen nincs már csengő, így a lakásokba való 
bejutás is nehézségekbe ütközik – mondta Tóth 
Judit, a Póth Irén utcai gyermekorvosi rendelő 
csoportvezető védőnője. – Mivel szinte min-
denki mobiltelefonon intézi az ügyeit, a védő-
női időpontokat is így egyeztetjük. 

A szolgálati telefonokat Dömötör István és 
Lévai István zoltán alpolgármesterek, valamint 
Bauer Ferenc és Csabafi Róbert önkormányzati 
képviselők adták át a védőnőknek. Dömötör Ist-
ván azt is elmondta, hogy a közeljövőben várha-
tóan bővülni fog a rendelőintézet, és könnyebb 
lesz az adminisztráció is:

– Megtettük az épület bővítéséhez szükséges 
intézkedéseket, és folyamatban van egy új szá-
mítógépes program telepítése, amelynek segít-
ségével már nem papíralapon kell majd feldol-
gozni, rögzíteni az adatokat. 

Ê P. a. 

– Április 24-e az örmény nép gyásznapja. Az ör-
mény áldozatoké, akik nemzetiségük miatt hal-
tak meg kegyetlen, erőszakos halállal. Bizonyos 
források 2,5 millióra becsülik azok számát, akik 
az addig példátlan méretű és módszerű gyilkos-
ságok, kivégzések és halálmenetek mártírjai let-
tek – mondta Szarvas Attila.

Az 1915 és 1917 közötti népirtás az Oszmán 
Birodalom bűne volt. A törökök szerint 200–300 
ezren, míg a tudományos körökben elfogadott né-
zet szerint 600-800 ezren vesztették életüket. 1914 
novemberében az Oszmán Birodalom belépett az 
első világháborúba a központi hatalmak oldalán. 
Enver pasa, a hadügyminiszter egy katasztrófával 
végződő hadjáratot indított az orosz csapatok el-
len. A török csapatokat a sarikamisi felmorzsol-
ták. Enver pasa jórészt az azon a vidéken élő ör-
ményeket hibáztatta a tragédiáért, mert azok az 
oroszok pártjára álltak. Emellett 1914-re az osz-
mán hatóságok már elindítottak egy propaganda-
hadjáratot, amely úgy állította be az örményeket, 
mint akik veszélyeztetik az ország biztonságát.

1915. április 24-e éjjelén az oszmán kor-
mány összegyűjtött, és bebörtönzött körülbelül 
kétszázötven örmény értelmiségit, majd még 
aznap éjjel valamennyiüket kivégezték. Ezt a 
dátumot tekintik az örmény genocídium kez-
detének.

Nazarjan Hamlet, a XVIII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, 
hogy 3000 fotó közül válogatták ki a kiállítás 
anyagát, és a válogatás nem volt érzelem- és 
könnymentes. Az örményeknek azért kellett 
szenvedniük, mert más nyelven beszéltek, más 
istent követtek.

– Amikor azt kérdezik tőlem, mi volt az 
oka a népirtásnak, azt szoktam mondani, hogy 
semmi… Mindössze annyi, hogy keresztények 
vagyunk – tette hozzá az elnök.

A kiállítás-megnyitó előestéjén a pestszent-
lőrinci kopt templomban gyászmisével emlé-
keztek az örmény genocídiumra, amely a 20. 
század első népirtása volt. 

Ê P. a. 

Örmény mártírokra emlékeztek
Egy tehetséges nép dicső történelmi múltja, helytállása, hazaszeretete és nemzeti 
büszkesége előtt hajt fejet a Xviii. kerületi önkormányzat az örmény népirtás ál-
dozataira emlékezve az április 27-én megnyitott fotókiállítással. szarvas Attila al-
polgármester e gondolatok jegyében nyitotta meg a 30 megrázó fotót felvonultató 
tárlatot. 

Amikor egy család valamilyen okból meghozza 
azt a döntést, hogy a csemetéjét napi 24 órában 
gondozó szülő is munkába áll, nagy segítség, 
hogy napközben bölcsődébe adhatják a gyerme-
ket, és nyugodt szívvel dolgozhatnak, mert bizto-
sak lehetnek abban, hogy a legféltettebb kincsük 
jó kezekben van. 

A bölcsődék napja, amely 2010-től államilag 
elismert ünnep, jó alkalom arra, hogy tisztelettel 
gondoljunk a bölcsődei dolgozókra, megköszönjük 
a munkájukat, és visszaemlékezzünk az elődeikre.  
A bölcsődék napja alkalmából az önkormányzat 
a Pestszentimrei Közösségi Házban rendezett ün-
nepséget április 21-én. Ughy Attila polgármester 
beszédében emlékeztetett arra, hogy a bölcsődé-
nek, vagyis a kisgyermekek nappali foglalkoz-
tatójának története az iparosodással kezdődött, 
a nők, az anyák munkába állását szolgálta, de a 
történet erről többről szól. 

– Ez a történet magában hordozza az anyák 
és a család iránti tiszteletet, a segítségnyújtást, a 
törődést, hogy a nők valóban élni tudjanak a füg-
getlenséggel és az egyenjogúsággal. 

A polgármester elmondta, hogy a kerületi 
önkormányzat tíz bölcsődét tart fenn. Az intéz-

ményhálózatban 145 bölcsődei szakember, 16 
gazdasági, ügyviteli alkalmazott és 98 technikai 
dolgozó tevékenykedik. Sokat javított az érintett 
családok helyzetén, hogy idén januárban megnyi-
totta kapuit a 40 férőhelyes Iciri-Piciri bölcsőde. 

Ughy Attila végezetül e szavakkal köszönte 
meg a bölcsődei dolgozók fáradozását: 

– Ezt a páratlan lelkiismeretességet és elköte-
lezettséget kívánó munkát nem lehet megoldani 
megszokottságból és rutinból, ezt a munkát csak 
hivatásként lehet jól végezni, amire azok képesek, 
akikben erős az embertársaik, a szülők, a gyer-
mekek iránti tisztelet.

A polgármester beszédét követően Marton 
Attiláné, az Egyesített Bölcsődék vezetője is 
meleg szavakkal köszöntötte a kollégáit, majd 
műsorral folytatódott a program. Ennek kereté-
ben Szilágyi Olga, a Dohnányi Ernő zeneiskola 
magánénektanára, valamint a növendékei ope-
rett- és musicalslágereket adtak elő, valamint 
Maksa Zoltán humorista és Tényi Anett stand-up 
komédiás szórakoztatta a közönséget. Az ünnep-
ségen részt vett Dömötör István és Galgóczy Zol-
tán alpolgármester is.

Ê fülep erzsébet

A legféltettebb kincsünkről 
gondoskodók ünnepe 
A bölcsődék napja alkalmából a bölcsődei dolgozókat köszöntötte kerületünk ön-
kormányzata április 21-én a Pestszentimrei Közösségi házban.
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kerékgyárTó györgy  

Az idős emberek, különösen az 
egyedülállók az elmúlt években 
egyre inkább a besurranók és a 
trükkös tolvajok céltábláivá vál-
tak. A bűnözők ugyanis hamar 
rájöttek arra, hogy a nyugdíjas 
korú emberek kevésbé gyanak-
vóak, mint a középkorúak vagy 
a fiatalok, és még valamire: hogy 
minden intelem ellenére mindig 
tartanak otthon készpénzt. 

tanUlságos 
eseteK
Erre már Fábián Mónika rendőr 
főtörzsőrmester, körzeti megbí-
zott hívta fel a figyelmet.

– A tavaly óta  folyó bűn-
megelőzési program célja az, 
hogy felismerjük az új módsze-
reket, és kidolgozzuk az ezek 
elleni védelmet, amelyet azután 
bemutathatunk a kerületi idős-
korúaknak. A program lényeges 
eleme, hogy a rendőrség mun-
katársai és a Lőrinc-Kertváros 
Polgárőrcsoport tagjai felkere-
sik azokat az idős személyeket, 
akik ilyen támadás áldozatává 
váltak – tájékoztatott a körzeti 
megbízott. – A személyes talál-
kozás alkalmával azt kérjük az 
idősektől, hogy töltsenek ki egy 
kérdőívet, valamint levetítünk 
nekik egy dvd-t, amelyen a már 
ismert trükkök láthatók. 

Fábián Mónika azt is el-

mondta, hogy a helyzetek és a 
kérdőívek elemzésével újabb, 
addig ismeretlen módszereket 
is megismerhetnek. A vetítés 
ugyanakkor ösztönzőleg hat az 
idősekre, arra, hogy komolyan 
vegyék a veszélyhelyzeteket.

– Aki filmen látja a konkrét 
példákat, megérti, hogy ami vele 
történt, nem egyedi és véletlen 
eset, hanem mindennapi dolog 
a bűnözésben. Ez mindenkit 
komolyan elgondolkodtat, és az 
emberek felkészültebbé válnak 
az esetleges újabb támadásra.

Fontos a 
BIzalmatlanság
Az elkövetők egyik fő motiváció-
ja – amint azt fentebb már írtuk 
–, hogy az idős emberek mindig 
tartanak otthon készpénzt. 

– Ezt sokszor nagyon is köny-
nyű kicsalni tőlük – mutatott rá 
a körzeti megbízott. – Rend-
szeresen tartunk bűnmegelőzé-
si előadásokat idősklubokban, 
egyházi közösségekben. Minden 

ilyen alkalommal elmondjuk: a 
közüzemi szolgáltatók mindig 
előre jelzik, ha valamiért ki-
küldenek egy munkatársat, és 
soha nem visznek ki készpénzt. 
Ugyanígy az önkormányzat is 
előre jelentkezik, és a megbí-
zásából eljáró munkatárs nem 
kezel készpénzt, sem akkor, ha 
nyugdíjról, sem akkor, ha vala-
milyen szociális támogatásról 
van szó. Aki tehát azt állítja, 
hogy ilyet hozott, biztos, hogy 
csaló.

Fábián Mónika szerint a 
legfontosabb a bizalmatlanság: 
mindig fel kell szólítani az ide-
gent, hogy igazolja magát, és ha 
gyanúsnak tűnik, érdemes fel-
hívni a megnevezett közműszol-
gáltatót vagy az önkormány-
zatot, mielőtt beengednénk. A 
rendőrség is segít, ha ilyen eset-
ben riasztják.

– És ne feledjék, hogy család-
tagtól is kérhetnek segítséget. 
Sokszor már ennek említése is 
elég a bűnöző elriasztásához – 
hangsúlyozta a szakember.

ÚJaBB trüKKöK 
Az elkövetők ma már nemcsak 
ezeket a cseleket használják, ha-
nem mindig újabbakat eszelnek 
ki. Napjainkban ezek közül az 
egyik leggyakoribb, hogy leol-
vassák a postaládáról a nevet, 
megtudják a telefonszámot, 
majd odatelefonálnak azzal, 
hogy a lakó egy közeli rokona 
bajban van, és pénzre van szük-
sége. Mivel a telefonszámot és a 
nevet is tudják, nagyon meggyő-
zőek tudnak lenni. Néhány perc 
múlva becsönget  egy tettestárs, 
aki elviszi a pénzt.

– Egy másik trükk a kerület-
ben a csatornázással kapcsola-
tos – avatott be Fábián Mónika. 
– Az újabb elkövetők cégként 
jelentkeznek, és mélyen a piaci 
ár alatt vállalják a csatornabekö-
tést. Aztán a fizetésnél azt állít-
ják, hogy a megrendelő rosszul 
értette a díjszámítás módját, és a 
megbeszélt 20–30 ezer forintnak 
akár a tízszeresét is követelik a 
sértettől.

A főtörzsőrmester szerint 
ilyenkor az a célravezető, ha 
tisztában vagyunk az árakkal, 
nem fogadunk el gyanúsan ked-
vező ajánlatot, és mindenről 
írásban szerződünk. Hasznos 
továbbá, ha nem olyan céget bí-
zunk meg a munkával, amelyik 
maga jelentkezik, hanem inkább 
mi magunk keresünk egy meg-
bízható vállalkozót.

 „Az újabb elköve-
tők cégként jelent-
keznek, és mélyen 
a piaci ár alatt 
vállalják a csatorna-
bekötést. Aztán a fi-
zetésnél azt állítják, 
hogy a megrendelő 
rosszul értette a 
díjszámítás módját, 
és a megbeszélt 
20–30 ezer forint-
nak akár a tízsze-
resét is követelik 
a sértettől.”

ne 
engedjünk 

be akárkiT!
Új trükkökkel próbálják rászedni a csalók az időseket

� egy éve folyik a Budapesti rendőr-főkapi-
tányság speciális bűnmegelőzési programja, 
amelynek célja az, hogy megvédjék az idős 

embereket a trükkös tolvajoktól, besurranóktól. 
Íme, néhány fontos tanács, amely segít a szélhá-
mosok elleni védekezésben.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mély átéléssel 
játszottak a diákok
A gulner iskola színjátszói gyermeksorsok címmel Anna Frank naplója nyomán 
készült színdarabot mutattak be április 17-én az intézményben.  Ezzel a pro-
dukcióval készülnek a diákok az országos színjátszó Fesztiválra is.

eMlékséta a kerületben
Második alkalommal rendezte meg Pestszentlőrincen az Eötvös Loránd általá-
nos iskola, a tomory Lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény, valamint a 
Kondor Béla Közösségi ház a „sárga csillag” emléksétát németh Józsefnénak, 
az Eötvös iskola tanárának vezetésével.

Anna Frank a nácizmus ura-
lomra jutása után szüleivel 
Amszterdamba emigrált Német-
országból. A zsidóüldözés mi-
att két éven át, 1942–1944-ben 
nyolcadmagával egy amszterda-
mi ház rejtekében bujkált. Egész 
idő alatt naplót írt, mindaddig, 
amíg el nem hurcolták őket. 
A terve az volt, hogy a naplója 
alapján könyvet ír majd a hábo-
rúról, a német megszállás évei-
ről Hollandiában. Anna Frank 
1945 márciusában, nem sokkal 
a háború vége és a tizenhatodik 
születésnapja előtt, a bergen-
belseni koncentrációs táborban 
halt meg.

Drámai történetét Gyermek-
sorsok címmel Horváthné Révész 

Mária, a Gulner Gyula Általá-
nos Iskola pedagógusa dolgozta 
át az iskola színjátszó csoportja 
számára, és ő is rendezte. 

– A diákok hetedik osz-
tályban tanulják a második 
világháború korszakát törté-
nelemből. – Azok a gyerekek, 
akik szerepelnek a színdarab-
ban, nemcsak elolvasták Anna 
Frank naplóját, hanem utána 
is néztek a témának a könyvek-
ben és az interneten – mondta 
a pedagógus. – Nagyon örül-
tem, mert nem kellett ezt külön 
kérni tőlük. Már a színdarab 
felolvasása is katartikus élmény 
volt. Miután felolvastam ne-
kik, annyira a történet hatása 
alá kerültek a diákok, hogy egy 

darabig néma csendben ültek, 
meg sem tudtak szólalni. 

Az Anna Frank naplójából 
készült drámát számos szín-
házban játszották már, azonban 
az általános iskolások koruknál 
fogva még nem találkozhattak 
vele. De most már az előadás 
szereplői is annyi idősek, mint 
Anna Frank volt, amikor a 
naplóját írta. Ám az ő élete nem 
folytatódott sokkal tovább…

 – A próba közben az egyik 
gyerek így kiáltott fel: „Több 
mint hetven évvel ezelőtt, a négy 
fal közé zárva egy kamaszlány-
nak ugyanazok a gondjai voltak 
az édesanyjával, mint most ne-
kem!”– mesélte a tanárnő.    

Ê f. e.

Az emlékséta célja a diákság 
megismertetése a helyi zsidóság 
és a holokauszt történetével. A 
gyülekező a régi piac helyén 
volt, ahonnan rálátás nyílik 
mind a Széchenyi István utcá-
ra, ahol Guttman Henrik rabbi 
és Földes Emil háza állt, mind 
a túloldalra, ahol Földes Emil 
fatelepe volt valaha. A Kossuth 
tér felé sétálva és az Üllői út 
páratlan oldalán kiépült üz-
letsorra tekintve több egykori 
üzlettulajdonos nevét is meg-
ismerhették a gyerekek. A Kos-
suth téren megemlékeztek az 
első és a második világháború 
honvédő és civil áldozatairól, 

majd a Múzeumsarokban lát-
hattak néhányat a vészkorszak 
plakátjaiból.

A Rózsa Művelődési Háznál 
a Schwarzer családról esett szó, 
ugyanis ők építtették és üzemel-
tették az intézmény elődjeként 
szolgáló mozit. A Batthyány 
utca 80. előtt állva megtudták 
a diákok, hogy a mai okmány-
iroda épülete 1944-ig zsinagóga 
volt. A Batthyány utcában több 
olyan családi ház előtt is meg-
álltak, ahonnan a holokauszt 
áldozatait hurcolták el 1944-
ben. 

Az emlékséta a Baross utcán 
lefelé haladva, az egykori gettó 

helyén fejeződött be. A mai Ha-
vanna-lakótelep helyén álló Ál-
lami lakótelep néhány házában 
gyűjtötték össze Pestszentlőrinc 
zsidó lakosságát, mielőtt a vas-
útállomásról deportálták őket. 

A sétát követően a Kondor 
Béla Közösségi Házban a fia-
talok találkozhattak a 92 éves 
holokauszt-túlélő Neumann 
Ernőné Évával és Szonderik 
Gyulával, akik meséltek a velük 
történtekről. 

A programon az Eötvös is-
kola két 8. osztályának és a 
Sztehlo Gábor Evangélikus 
Gimnázium 9. osztályának a 
tanulói vettek részt.
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

Háromnapos lesz az országos szemétgyűjtési akcióKözélet

� Idén május 
15–17. között 
rendezik meg 

a teszedd! – ön-
kéntesen a tiszta 
magyarországért 
szemétgyűjtési akciót. 
a programra kisebb-
nagyobb baráti, mun-
kahelyi közösségek, 
diákok, családok, 
egyedülállók egyaránt 
jelentkezhetnek.

Ötödik alkalommal szervezi meg 
a TeSzedd! – Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért szemétgyűj-
tési akciót a Földművelésügyi 
Minisztérium megbízásából az 
Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelő-
ség Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Igazgatóság (OKTF NHI).  

A jubileumi szemétszedési 
programra bárki jelentkezhet: 
kisebb-nagyobb baráti, mun-
kahelyi közösségek, családok, 
egyedülállók, diákok az óvodás-
kortól az általános és középisko-
lás tanulókon át az egyetemistá-
kig.

Sőt a diákok a TeSzedd! moz-
galom keretében közösségi szol-
gálatot is teljesíthetnek. 

tIsztÍtsUK 
meg eUrópát!
Aki a TeSzedd! akcióban részt 
szeretne venni, az május 7-ig 
regisztrálhat a www.teszedd.hu 
honlapon helyi koordinátornak 
vagy egyéni, illetve csoportos 
résztvevőnek. A szemétgyűjtés-
hez szükséges zsákokat és vé-
dőkesztyűket a szervező OKTF 
NHI bocsátja rendelkezésre, és 
az összegyűjtött szemét elszállí-
tásáról is az igazgatóság gondos-
kodik.

A TeSzedd! az elmúlt évhez 
hasonlóan kapcsolódik az Eu-
rópai Bizottság által a LIFE+ 
EWWR program részeként  
kezdeményezett Let’s Clean Up 
Europe! (Tisztítsuk meg Euró-

pát!) nemzetközi szemétgyűjtési 
akcióhoz.

Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre lakosainak többsége óvja 
a környezetét, ám akadnak 
szép számmal, akik közterüle-

ten rakják ki a szemetet, vagy a 
szemétszállítási díj töredékéért 
vitetik el alkalmi fuvarozókkal, 
akik szinte biztos, hogy az erdős 
területen teszik le a hulladékot, 
ahol nemcsak elcsúfítja a kör-

nyezetet, de veszélyes anyagok-
kal is terheli.

– Hiszem, hogy a környe-
zetünk védelméhez szükséges 
ismeretek, magatartásminták, 
értékek és életviteli szokások 

megtaníthatók és átadhatók a 
felnövekvő generációknak – 
hangsúlyozta Dömötör István 
alpolgármester. – Ezt a motivá-
ciót a fiatalabb korosztályban 
sokszor könnyebb kialakítani, 
és a fiatalok a saját környezetük-
ben képesek továbbadni a kör-
nyezetvédelem ügyét szolgáló 
szemléletmódot. Azért tartom 
fontosnak a szemétszedési ak-
ciókat, mert a felnövekvő gene-
rációkat arra nevelhetjük, hogy 
ne szemeteljenek, mert azzal a 
saját életterüket teszik tönkre. 
Jó volna, ha tíz év múlva már 
nem is volna szükség ilyen akci-
ókra, mert mindenki tudatában 
lenne annak, hogy nem szabad 
szemetelni sem az erdőben, sem 
máshol. A környezettudatos 
magatartáshoz hozzátartozik az 
is, hogy amikor kirándulunk, ne 
dobjuk az uzsonnás zacskót, a 
műanyag palackot az erdei sze-
metesbe, hanem vigyük haza, 
mert azt is ki kell üríteni, és a 
benne lévő hulladékot el kell 
szállítani, amivel szintén terhel-
jük az erdőt. 

BárKI 
CsatlaKozhat
– 2014-hez hasonlóan a 
HungaroControl zrt-vel közösen 
veszünk részt a szemétszedésben. 
Az idén csatlakozik hozzánk az 
ICI Interaktív Kommunikáci-
ós zrt. és a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat is – tájékoztatott 
Forgács Edit, az önkormányzat 

környezetvédelmi csoportjának 
ügyintézője. A szemétszedésben 
a helyi lakosok mellett a kerületi 
intézmények és civil szervezetek 
is részt vesznek. Az akcióhoz 
bárki csatlakozhat, a helyszí-
nekről az önkormányzat a helyi 
kommunikációs csatornákon ad 
majd tájékoztatást.

A választott hely általában 
valamely erdős terület lesz, mert 
a Pilisi Parkerdő zrt. gyakori 
takarítása ellenére előfordul-
nak illegális hulladéklerakások. 
Ebben az évben önálló kezde-
ményezésről is értesült az ön-
kormányzat, ugyanis az Álmos 
utcai erdő takarítására lakossági 
akció szerveződött.

Mit szEdhEtünK? 
A teszedd! keretében 
az  építési-bontási 
törmeléken, veszélyes 
hulladékon és zöldhul-
ladékon kívül bármit 
össze lehet szedni, 
ami kézzel, kesztyű-
ben, biztonságosan 
fogható meg és zsák-
ban gyűjthető, abban 
elszállítható. Mielőtt az 
önkéntesek elkezdik 
a szemétszedést, a 
helyi koordinátor rövid 
tájékoztatót tart a 
biztonsági előírásokról, 
arról, hogy mire kell 
figyelni, hogy senkinek 
ne essen baja az akció 
közben. 

Ugye, bánTja 
a szeMéT a szeMéT? 
Május 7-ig lehet regisztrálni a TeSzedd! honlapján 

az építési-bontási törmeléken, veszélyes hulladékon és zöldhulladékon kívül bármit össze 
lehet szedni, ami kézzel, kesztyűben, biztonságosan fogható meg
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Mit kell tenni 
vészhelyzetben? 
Játékos tesztfeladatok és „vészhelyze-
tek” elhárítása várta a diákokat az április 
16-i ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen 
a Bókay-kertben. A Kassa iskola csapa-
ta szerepelt a legjobban, így ők képviselik 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrét a fővárosi 
megmérettetésen.

A felmenő rendszerű országos katasztrófavédelmi ifjú-
sági versenyt a Magyar Polgári Védelmi Szövetség hir-
dette meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságának fővédnökségével. Az első forduló helyi 
szintű, majd az általános és középiskolások győztesei-
nek területi, vagyis fővárosi, illetve megyei döntőjével 
folytatódik a verseny. A második forduló legjobbjai az 
országos versenyen mérhetik össze a tudásukat.

A diákokat és a vendégeket Székely Péter Csaba, a 
XVIII. kerületi önkormányzat közbiztonsági referense 
köszöntötte, majd Lévai István Zoltán alpolgármester 
és Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság dél-pesti kirendeltségének 
vezetője nyitotta meg a programot.   

A kerületi döntőn hét általános iskola egy-egy 
négyfős csapattal vett részt. (Középiskolások nem in-
dultak a versenyben.) A diákoknak kilenc állomáson 
kellett megoldaniuk elméleti és gyakorlati feladatokat 
egyebek közt az egészségügy, a tűzvédelem, a polgári 
védelem, a katasztrófavédelem, a környezet- és termé-
szetvédelem, valamint a bűnmegelőzés témakörében.

A verseny célja az, hogy a diákok megismerjék a 
katasztrófavédelemben használatos eszközök alkal-
mazását, így katasztrófa esetén kellő felkészültség-
gel tudjanak segíteni bajba jutott embertársaikon. A 
verseny lebonyolításában a kerületi polgári védelmi 
kirendeltséggel együttműködött a kerületi rendőr-
kapitányság, a katasztrófavédelmi kirendeltség, a 
Vöröskereszt helyi szervezete és a polgárőrség is.  
A díjakat Lévai István zoltán és Jambrik Rudolf 
adta át, Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi Kor-
mányhivatal vezetője, a Helyi Védelmi Bizott-
ság elnöke pedig a Csontváry iskola legfiatalabb 
tagokból álló csapatának különdíjat nyújtott át. 
A versenyben a Kassa iskola ért el első helyezést, a 
második a Csontváry, a harmadik a Darus iskola lett.  
A fővárosi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt április 
22-én tartják a Hajógyári-szigeten. A kerületünket a 
Kassa iskola csapata képviseli. 

p 20. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy felkéri a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
zrt. vezérigazgatóját, hogy azon 
társasházaknál, amelyekben az 
önkormányzat 10 százalék vagy 
afeletti tulajdoni hányaddal ren-
delkezik, a Városgazda képviselje 
az önkormányzatot mint tulajdo-
nost, továbbá ha a társasházban 
működik számvizsgáló bizottság, 
kezdeményezze a társasházi köz-
gyűlés összehívását a számvizsgá-
ló bizottsági tagok meghívásának 
felülvizsgálata érdekében, és te-
gyen meg mindent annak érdeké-
ben, hogy lehetőség szerint a Vá-
rosgazda zrt. dolgozóit válasszák 
be a számvizsgáló bizottságba. A 
feladat elvégzéséhez a képviselő-
testület a 2015. évi költségvetés 
általános tartalékkerete terhére 3 
millió forint támogatást ad a Vá-
rosgazdának egy munkavállaló 
felvételére, és felkérte a polgár-
mestert, hogy készíttesse elő az 
önkormányzat és a Városgazda 
zrt. között 2012. október 25-én 
aláírt feladatellátási és támogatási 
szerződések módosítását, és azo-
kat terjessze a képviselő-testület 
elé döntéshozatalra. A képviselők 
felkérték továbbá a Városgazda 
zrt. vezérigazgatóját, hogy 2015. 
december 31-i fordulónappal leg-
később 2016. február 28-ig tájé-
koztassa a képviselő-testületet a 
társasházi közgyűléseken szerzett 
tapasztalatokról és a feladat el-
végzéséről.
21. A testület zárt ülésen 18 igen 
szavazattal egyhangúlag határo-
zott pályázat kiírásáról a XVIII. 
kerületi Kossuth téren megépí-
tendő épületben kávézó üzemel-
tetésére. 

p 22. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 3 tartózkodás-
sal zárt ülésen bírálta el az I. fokú 
szociális segélyhatározatokat. 
p 23. A testület 17 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással elfo-
gadta az adóhatóság 2014. évi 
munkájáról készített beszámolót 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint.

SürgőSSÉgi 
határozatok
p S1. A képviselő-testület18 
igen szavazattal egyhangúlag jó-
váhagyta a XVIII., Vörösmarty 
Mihály u. 64. (hrsz. 151211) alatti 
Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimná-
zium energetikai fejlesztésére vo-
natkozó beruházási alapokmányt 
– a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által meghirdetett KEOP-
2012-5.5.0/B pályázati felhívás 
alapján – bruttó 189 992 000 fo-
rintos összeggel, oly módon, hogy 
a beruházási pénzügyi fedezetét 
az önkormányzat a 2015. évi költ-
ségvetésében biztosítja.
p S2. A testület 17 igen szava-
zattal egyetértésben úgy döntött, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által kiírt „Otthon me-
lege” program keretében a „Tár-
sasházak energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása” című, 
zFR-TH/15 kódszámú pályáza-
ton indulni szándékozó társas-
házak/lakásszövetkezetek részére 
vissza nem térítendő önerő-tá-
mogatást biztosít. Ennek mértéke 
a zFR-TH/15 pályázatban folyó-
sított támogatás egyharmada, de 
lakásonként átlagosan legfeljebb 

250 ezer forint oly módon, hogy 
az önkormányzat a pályázaton 
nyertes lakóközösségek által fel-
vett hitel tőketörlesztő részleté-
ből a fentebb meghatározott részt 
vállalja magára. Az önerő-támo-
gatást az önkormányzat havonta 
egyenlő részletekben folyósítja. 
A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a pályázatot a 
településfejlesztési és fenntartha-
tó fejlődési bizottság kiírja.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által kiírt „Otthon me-
lege” program keretében a „Tár-
sasházak energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása” című, 
zFR-TH/15 kódszámú pályáza-
ton indulni szándékozó társas-
házak/lakásszövetkezetek önerő-
támogatás-fedezetét az állami 
támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzat 2015-ben és az el-
következő tíz évben a társasházi 
felújítási céltartalék terhére biz-
tosítja. A képviselők felkérték a 
polgármestert, gondoskodjon ar-
ról, hogy a társasházaknak nyúj-
tandó támogatást minden évben 
tervezzék be az aktuális költség-
vetésbe.  
A testület 17 igen szavazat-
tal egybehangzóan megbízta a 
Városrehabilitáció18 zrt-t a pá-
lyázat kiírásával és lebonyolításá-
val az önkormányzat és a társaság 
között 2015 márciusában létrejött 
támogatási szerződés alapján. 
S3. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
egyetértett az Európai Terüle-
ti Együttműködési Programok 

(2014–2020) alapján a Central 
Europe programban projekt-
partnerként való részvétellel és 
a pályázat benyújtásával, s felha-
talmazta a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre.  
A testület 17 igen szavazattal és 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
nyertes pályázat esetén a Central 
Europe program megvalósításá-
hoz szükséges 3 060 000 forint 
önrészt mint projektpartner a 
mindenkor hatályos költségvetés 
terhére biztosítja.
A testület 17 igen szavazattal és 
1 tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az Interreg 
Central Europe együttműködési 
program valamennyi prioritása 
kapcsán döntsön a programban 
való részvételről projektpartneri 
minőségben, a pályázat benyúj-
tásáról, a projekt költségéről, a 
szükséges önerő (saját erő) biz-
tosításáról, valamint az igényelt 
támogatás összegéről.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a pályázatok benyúj-
tásához szükséges intézkedések, 
nyilatkozatok megtételére.
A polgármester a döntésekről az 
azokat követő rendes testületi 
ülésen tájékoztatja a képviselőket.
p S4. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a székelyföldi Hargita 
Megye Tanácsa által megfogal-
mazott szándéknyilatkozattal, és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a partnersé-
gi megállapodás előkészítéséről 
és annak aláírásáról, és azt jó-
váhagyásra a testület követke-
ző rendes ülése elé terjessze. A 
megállapodás hatálybalépésének 
feltétele a képviselő-testületi hoz-
zájárulás.

KÁVÉzó A KOSSUTH TÉREN
A képviselő-testület március 19-i ülésén született rendeletek, határozatok
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7KultúraNagy sikert arattak a Dohnányi ifjú zongoristái 

�már fél órával 
a műsorkezdés 
előtt az utcán 

kanyargott a sor a 
pestszentimrei sport-
kastély bejárata előtt, 
ahol április 18-án este 
szentpéteri Csilla és 
zenekara valamint 
vendégei léptek föl. 
a temperamento 
című koncert előtt 
Kucsák lászló, 
pestszentlőrinc-
pestszentimre ország-
gyűlési képviselője 
üdvözölte a művésze-
ket és a sportcsarnok 
küzdőterén helyet 
foglaló több mint ezer 
nézőt. 

vig györgy   

Még a szervezőket is meglepte, 
mekkora tömeg gyűlt össze az 
igényes klasszikus zenei átirata-
iról ismert művész, Szentpéteri 
Csilla április 18-i koncertjén a 
Pestszentimrei Sportkastélyban. 
A sportcsarnok küzdőterét és 
oldalsó lelátóit megtöltő nézőse-
reg elismerő tapssal üdvözölte a 
színpadra lépő művészeket. Már 
az első számnál kiderült, hogy 
ezen az estén nemcsak a muzsi-
ka, hanem a látvány is európai 
színvonalú lesz. 

paganInI és a 
salsa
A koncertet a szólista ze-
nésztársai indították, majd a 
szám közepén testhez simuló 
ezüst fellépőruhában belépett 
Szentpéteri Csilla, és a zongorá-
hoz ült. A színpadon elhelyezett 
négy nagyméretű LED-falon 
tűéles képek váltakoztak a zene 
hangulatához igazodva. A kez-
dőszám alatt egy tűzijáték fényei 
hangsúlyozták a bombasztikus 
zenei belépőt. Később a fényfa-
lakon megjelenő feliratból az is 
kiderült, hogy épp melyik klasz-
szikus zeneszerző mesterművé-
nek átiratát halljuk Szentpéteri 
Csilla művészi felfogása szerint 
átdolgozva. Ez az információ 
jól is jött időnként, hiszen még 
a komolyzenében otthonos hall-
gatók számára sem volt mindig 
egyértelmű, hogy a dobok és 
más ütős hangszerek által dik-
tált tüzes latin ritmusok, a ke-
mény elektromosgitár-szólók 

vagy az eredeti témáktól bátran 
elkalandozó zongorafutamok 
mögött melyik jól ismert klasz-
szikus mű rejtőzik. 

A műsort nyitó Brahms-mű 
is igen erős latin hangulatot ka-
pott, mint ahogy később az ör-
dögi hegedűs, Paganini virtuóz 
műve is salsaritmusokkal dúsít-
va hódította meg a Sportkastély 
közönségét. 

Ennél a számnál léptek elő-
ször színpadra a Botafogo Tánc-
együttes elképesztő technikával 
mozgó művészei, akik a kétórás 
műsorban többször is visszatér-
tek. 

A második szám végére, 
amikor a nézők már szinte el is 

felejtették, hogy nem Dél-Ame-
rikában vannak, a művésznő 
néhány mondatban üdvözölte a 
közönséget, bemutatta zenész-
társait, majd ünnepélyes ígére-
tet tett arra, hogy az est további 
részében sem okoznak csalódást 
mindazoknak, akik az igényes 
szórakozás reményében vál-
tottak jegyet a Temperamento 
című estre. 

mozart 
roCKtempóBan
A meglepetések sora azonban 
csak most kezdődött, hiszen a 
következő dallamok eredetijét 
a zseniális Wolfgang Amadeus 

Mozart vetette kottapapírra, 
akiről kiderült, hogy ha ma 
élne, talán kemény rockra hang-
szerelné a műveit. Szentpéteri 
Csilla mindenesetre így tett a 
Mozart-ihletésű műsorszám-
ban, Kormos János pedig gitáron 
bizonyította, hogy a műfajok 
között nincsenek átjárhatatlan 
falak. Vagy, ahogy mondani 
szokták, mindössze kétféle mu-
zsika létezik: jó és rossz. 

Fergeteges 
dohnányIsoK
Szentpéteri Csilla vendége-
ként a kiváló énekesnő, Zséda 
is színesítette a programot. A 

képzeletbeli zenebolygót járva 
mégsem ő, hanem a Dohnányi 
Ernő zeneiskola két csodála-
tos zongoristanövendéke érte 
el a legnagyobb sikert. Csaba 
Emese és Bauer Gergő olyan el-
fogulatlanul, irigylésre méltó 
magabiztossággal foglalt helyet 
a világhírű művésznő mellett, 
mintha mindennapos élmény 
lenne számukra ekkora közön-
ség előtt zongorázni. Talán a 
kezdetekkor még lehetett ben-
nük némi izgalom, ám az első 
billentyűk leütése után már 
tökéletes biztonságban érezték 
magukat a muzsika védőburká-
ban. A művésznő anyai szere-
tettel biztatta, segítette a boldog 

kis zongoristákat. Mindkét fiatal 
művész olyan magas színvonalú 
négykezest játszott Szentpéteri 
Csillával, hogy az valóban ko-
moly művészi élményt nyújtott 
mindazoknak, akik hallhatták. 

Nehéz volt elképzelni, hogy 
tovább lehet fokozni ezt a ferge-
teges hangulatot, de Szentpéteri 
Csillának és zenésztársainak 
sikerült. A kétórás koncert vé-
gén vastapssal köszönte meg a 
közönség a művészek fergete-
ges zenei teljesítményét. Kucsák 
László a koncertet követő foga-
dáson el is mondta: reméli, hogy 
jövőre ismét a Pestszentimrei 
Sportkastély színpadán üdvö-
zölhetjük Szentpéteri Csillát és 
zenésztársait. 

FoLytAtódhAt 
A show
csempesz iván, a 
rendezvény főszerve-
zője elsősorban azért 
örül a sikernek, mert 
bebizonyosodott, hogy 
a kerületben is vonzóvá 
lehet tenni az igényes 
kultúrát.
– A koncert előtt 
többektől hallottam, 
hogy az igényesek 
számára túlzottan po-
puláris, míg a kevésbé 
vájtfülűeknek túlsá-
gosan igényes lesz a 
műsor. Most viszont 
már nyugodtan mond-
hatom, hogy a művész-
nő fellépése osztatlan 
sikert aratott, maxi-
málisan elégedettek 
voltak, akik eljöttek, 
mert páratlan zenei 
élményben volt részük. 
A dohnányi zongo-
ristapalántái olyan 
profizmussal léptek fel, 
mintha érett művészek 
lennének. A siker láttán 
érdemes elgondolkodni 
a folytatáson.

az igényes kUlTúra 
kiüTéssel győzöTT
Szentpéteri Csilla fergeteges koncertet adott a Sportkastélyban

a szuperkoncerten hatalmas sikert arattak a dohnányis tehetségekkel játszott négykezesek 
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A legtöbben a kardiológiai vizsgálaton 
vettek részt, a nap végére száz fölött 
volt azoknak a száma, akiket fogad-
ni tudtak. Hasonlóan népszerű volt a 
tüdőszűrés és a légzésfunkció-vizsgá-
lat is. Az előbbieken kívül a fogászati 
kezelést és az urológiai szakrendelést 
lehetett ezen a napon bejelentkezés 
nélkül igénybe venni.

Érdeklődésünkre, név nélkül ugyan, 
de többen is elmondták, hogy jónak 
tartják a rendszeres ingyenes szűrő-
vizsgálatokat, ugyanis sokszor előfor-
dul, hogy időpontot kérve hosszabb 
időt kell várni egy-egy vizsgálatra.

– Ez egyébként gyakran a mi hi-
bánk, betegeké, mert bizony sokszor 
tapasztaltam, hogy nem mondják le a 
vizsgálatot azok, akik mégsem men-
nek el a megbeszélt időben az orvoshoz 
– mondta egy, szintén a neve elhall-
gatását kérő nyugdíjas hölgy. – Pedig 
egy telefonba kerülne csak, és akkor a 
megüresedett időpontra be tudnának 
hívni egy másik beteget. Egy kis oda-
figyeléssel így is segíthetnénk egymá-
son.

A Zsebők Zoltán Szakrendelő kö-
vetkező nyílt napja május 23-án lesz, 

amikor is a bőrgyógyászat és a szemészet 
mellett a laboratórium is fogadja a pácien-
seket, továbbá hasi ultrahangvizsgálatot is 
végeznek.

Ê P. a. 

HázHoz Mentek 
saját otthonukban vehettek részt ingyenes sze-
mészeti és cukorbetegség-szűrésen a havanna 
utca 60–62. alatt élő ötvenévesnél idősebb lako-
sok április 11-én. 

Az április elején indult országos reprezentatív szemészeti és cu-
korbetegség-szűrés keretében mintegy 3600 ötvenévesnél idősebb 
embert vizsgál meg ingyenesen a saját lakásában a Semmelweis 
Egyetem kutatócsoportja. A vizsgálatban részt vevőket a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal adatainak felhasználásával választották ki, 
és előzetesen levélben tájékoztatták a részletekről. 

A XVIII. kerületben a Havanna utca 60–62. alatt élő  ötven 
éven felüli lakosok szűrővizsgálatát végezték el. Előzetesen Havasi 
Zoltán önkormányzati képviselő felkereste az érintetteket, és sze-
mélyesen tájékoztatta őket az országos programról. 

Dr. Sándor Gábor, a szűrést végző orvos elmondta, hogy évente 
4000–6000 ember veszíti el a látását Magyarországon. Nincsenek 
pontos adatok arról, hogy hány vak és a látássérült ember él az 
országban. A vizsgáló csoport mindenkiről kitölt egy adatlapot, 
amelyen az esetleges látásromlás vagy vakság okait is rögzítik. 
Szemészeti eltérés esetén a beteget a legközelebbi szemészeti ren-
delőbe irányítják. 

A szűrővizsgálat eredményéről nemcsak a hazai szemészeket 
és diabetológusokat fogják tájékoztatni, hanem az érintett nem-
zetközi szakmai szervezeteket is. A vizsgálat fontos célja, hogy a 
felmérés eredményei és következtetései eljussanak a döntéshozók-
hoz, és ennek nyomán a szemészeti ellátás úgy változzon, hogy az 
elkerülhető vakság és látássérülés lényegesen csökkenjen hazánk-
ban az elkövetkező években. 

A 86 éves Kaufmann Endre is részt vett a vizsgálaton.  
– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek – mondta. – A dok-

tor úr megnézte a vércukorszintemet, ami szerencsére jó, azon-
ban azt javasolta, hogy további vizsgálatra keressem fel a kerü-
leti szemészeti rendelést. Éppen ideje lesz, mert a szemüvegem 
már 45 éves.  

Ê f. e.

EGÉSzSÉGNAP A zSEBŐKBEN
A reggel 7 órás kezdési időpontban már tucatnyian álltak a zsebők 
zoltán szakrendelő előtt az április 18-ra meghirdetett ingyenes egész-
ségügyi szűrővizsgálatokra várva. A délelőtt folyamán ezt követően is 
kisebb-nagyobb időközökkel ugyan, de kettesével, hármasával érkez-
tek az emberek a rendelőbe.

szAKszErű szűrŐnAPoK 
pestszentlőrinc-pestszentimre önkor-
mányzatának támogatásával ebben az 
évben is vannak térítésmentes lakossá-
gi egészségmegőrző szűrések. 
az egészségügyi szakemberek várják 
azokat az érdeklődőket, akiknek fontos 
az egészségük, és több szakterületet 
átfogó szűrővizsgálatokon kívánnak 
részt venni néhány óra alatt.
Időpont: május 23. (szombat) 7–13 óráig
helyszín: zsebők zoltán szakrendelő 
(1183 Budapest, thököly út 3.)
laboratórium (vércukor- és koleszterin-
szint-mérés)
hasi ultrahangvizsgálat
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelvál-
tozások szűrése)
szemészet
a szűrővizsgálatokon való részvétel új 
megbetegedések diagnosztizálására 
szolgál, nem helyettesíti a már meg-
állapított betegség gondozása miatt 
szükséges kontrollvizsgálatot!
a szŰrőnapoKon a részvétel 
Ingyenes!
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Civilizáció 
a Kapocsban
huszonkét csapat részvételével ren-
dezte meg a Kapocs Magyar–angol Két 
tannyelvű általános iskola a 3–4. és 
5–6. évfolyamosok számára meghirde-
tett angol nyelvű országos civilizációs 
versenyt. A téma az Egyesült államok 
volt. 

– A gyerekeknek első feladatként egy kabalaálla-
tot kellett elkészíteniük és bemutatniuk, ezt kö-
vetően egy feladatlap megoldásával szerezhettek 
további pontokat, így alakult ki a végeredmény 
– mondta Láda Erika, az iskola igazgatónője. – 
Egy ilyen nyelvi verseny kitűnő alkalom arra, 
hogy a felső tagozatban már kötelező civilizá-
ció tantárgy keretében tanultakat hasznosítsák 
a diákok. Angol tagozatos iskolaként nálunk az 
angolszász országok, az Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália tör-
ténelme, földrajza és kultúrája a téma ezeken a 
tanórákon. A gyerekek nagyon szeretik, azzal 
együtt, hogy az összetettsége miatt elég nehéz 
tárgy, hiszen van, akinek a történelmi, van, aki-
nek a földrajzi adatok megtanulása a nehezebb. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester (képünkön) 
a verseny megnyitásakor úgy fogalmazott, hogy 
mind a tanároknak, mind a gyerekeknek hasz-
nos egy ilyen megméretés:

– Kiváló alkalom ez arra, hogy visszajelzést 
kapjunk az oktatás és az elsajátított nyelvtudás 
eredményességéről. Az is örömteli, hogy a bu-
dapesti kerületek nyelvi tagozatos iskoláin kívül 
számos más városból, például Szegedről, Mis-
kolcról, Székesfehérvárról vagy éppen Dorogról 
is érkeztek csapatok. Úgy gondolom, hogy a 21. 
században Európa közepén, az Európai Unió 
tagjaként fontos, hogy az anyanyelvünkön kí-
vül legalább egy, de inkább két idegen nyelven 
beszéljünk.  

Ê P. a.

Mese Jancsi 
nyúlról
szellemi értékeink, német hagyomá-
nyok címmel rendezett műsoros dél-
utánt a darus iskola a közelmúltban a 
városháza dísztermében. 

Az iskola diákjai sikeresen szerepeltek kerületi, 
fővárosi és országos német nyelvű tanulmányi 
versenyeken, s az ottani produkcióikat csokorba 
szedve mutatták be a szülőknek, a pedagógusa-
iknak és a diáktársaiknak.

– A Szellemi értékeink, német hagyományok 
című műsorunkkal szeretnénk hagyományt te-
remteni és időről időre megmutatni, hogy mit 
tudnak a tanulóink – mondta Bakos Péterné, a 
Darus Utcai Általános és Magyar–Német Két 
Tannyelvű Iskola igazgatója. – Mintegy száz, 
két tannyelvű osztályba járó tanulónk vett részt 
a rendezvényen a második osztályos kisdiákok-
tól a nyolcadik osztályosokig. A gyerekek német 
nyelven mondtak verset, adtak elő részletet a 
Holle anyó, a Piroska és a farkas, a Jancsi nyúl 
című meséből, valamint hangszeres, énekes 
produkciókkal, szalaggyakorlattal, német és 
magyar tánccal léptek színpadra. Az utóbbival 
eredetileg a magyar zászló és címer emléknapjá-
ra meghirdetett versenyre készültek, de többen 
megbetegedtek, és nem tudtak részt venni a meg-
mérettetésen, ezért meglepetés műsorszámként 
a díszteremben mutatták be a magyar táncot.  
A Darus iskola igazgatója azt is elmondta, hogy 
tizenöt éve vezették be a két tannyelvű oktatást 
az első osztálytól a nyolcadikig. Az 1–2. évfolya-
mon a rajz, ének, környezetismeret, a 3–4 évfo-
lyamon a rajz, testnevelés, környezetismeret, az 
5–8. évfolyamon az országismeret, testnevelés 
és történelem tantárgyakat tanítják a pedagó-
gusok német nyelven. A hatékony nyelvtanítás 
eredményeként több tehetséges darus diák tett 
sikeres alap- vagy középfokú nyelvvizsgát a 8. 
évfolyam végén.

Ê f. e.

Életmű-kiállítás
a kerület díszpolgára, a 88 éves Nemcsics 
antal festőművész életművét állandó kiállí-
táson mutatják be a szülővárosában, Pápán, 
a felújítást követően áprilisban átadott Ester-
házy-kastélyban.

Egy tökéletes 
pillanat
általános és középiskolások fotóiból 
rendezett kiállítást a Kondor Béla Kö-
zösségi ház. A pályázatra beérkezett 
több mint 400 alkotást szakértő zsűri 
értékelte.

A Kondor Béla Közösségi Ház a kerületi önkor-
mányzat és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támogatá-
sával idén 15. alkalommal rendezi meg a Gyer-
mek és ifjúsági művészeti találkozók elnevezésű 
programsorozatát. Ennek keretében nyitották 
meg április 14-én a középiskolások fotóművé-
szeti pályázatára beérkezett alkotásokból ren-
dezett kiállítást, amihez díjkiosztó ünnepség is 
kapcsolódott. A vendégeket Kucsák László or-
szággyűlési képviselő köszöntötte, a műsorban 
az Etüd Fúvószenekar működött közre.

A pályázatra 10 fővárosi és 4 vidéki isko-
la 94 diákja összesen 328 alkotást küldött be, 
amelyekből a szakértő zsűri válogatása után is a 
földszintet és az emeleti galériát egyaránt meg-
töltő kiállítás született. A zsűri tagjaként olyan 
neves szakemberek értékelték a pályaműveket, 
mint Chochol Károly fotóművész és Varga Fe-
renc, a Mérei intézet pedagógiai szakértője. 

A zsűri elnöke Eifert János fotóművész volt, 
aki elismeréssel beszélt a fiatal alkotókról:

– Ma a fotóművészet nemcsak a pillanat mű-
vészete, hanem a gondolkodásé is. Számomra 
meglepő, ugyanakkor kellemes csalódás volt 
látni, hogy a fiatalok milyen érett világlátással 
szemlélik a környezetüket. A képek értékelé-
sekor fontos szerepet játszott a mondanivaló, a 
kompozíció és a technikai kivitelezés. Az alko-
tások között különösen sok a természet- és táj-
kép, melyek a gyönyörködtetés mellett arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy az ember és a természet 
harmóniája erősen megbomlott. Van olyan kéz-
zel színezett kép, amely már-már a képzőművé-
szet határán mozog, és számos olyan is, amely 
egy-egy hétköznapi jelenet jól elkapott pillana-
tát ábrázolja.

A kiállítás nyitvatartási időben április 30-ig 
tekinthető meg a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban.

Ê Cs. M. 

Két világ között 

Földön és égen címmel nyílt meg ápri-
lis 24-én Buczkó imre festőművész ki-
állítása a Fehéren Feketén galériában. 
A képeket az univerzum felfoghatat-
lansága és a természet egyszerűsége 
ihlette.

Buczkó Imre festő- és grafikusművész több év-
tizeden át a Ferihegyi Repülőtér elkötelezett 
munkatársa volt. Végül üzemeltetési főmér-
nökként vonult nyugdíjba, és az égbolt kifür-
készhetetlensége tovább kísérte képzőművészeti 
útján. Elmondása szerint a repülőtérnek lelke 
van, csak érteni kell, amihez a képei útmutatót 
adnak.

A kiállítást Bereczky Loránd művészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria címzetes fő-
igazgatója méltatta, aki a művész szájharmoni-
ka-előadása után úgy gondolta, most már bátran 
kijelentheti, hogy Buczkó Imre mindenhez ért. 
– Imre képei frissek, szabadok, mentesek a hi-
vatásszerű művészeket nyomasztó elvárásoktól, 
mégis érzékelhető rajtuk a munka iránti elköte-
lezettség. Látszik, hogy beleszeretett az akvarell-
technikába, amellyel a látott valóságnak azokat 
a szépségdarabjait festi meg, amiket mi tulaj-
donképpen néha észre sem veszünk – mondta 
Bereczky Loránd, akinek szavait az alkotó egy 
történettel igazolta, az egyik kép előtt állva.

– Ezt a fát egy erdő szélén, az önkormányzat 
által szervezett székely tanulmányúton láttam 
meg, és elneveztem székely kopjafának. Bár 
nem olyan cirádás és díszített, mint az átlagos 
emlékoszlopok, a maga nemében mégis párat-
lan. Lenyűgözött, hogy ezt a kiszáradt fát nem 
vágták ki tüzelőnek, hanem a helyén meghagy-
va valaki gondos munkával kifaragta – mesélte 
a festő.

A kiállítás előzetes bejelentkezés után május 
7-ig tekinthető meg a galériában.

Ê Cs. M. 

A Lakatos-lakótelepen 1965-ben nyílt meg a Lakatos 
Utcai Általános Iskola, amelyet ma Eötvös Loránd 
Általános Iskolának hívnak. Az intézmény a világ-
hírű tudós munkássága előtt tisztelegve 1999-ben 
vette fel a nevét. Eötvös nyaralója a hajdani telepü-
lésrészen állt, itt végezte szabadtéri ingakísérleteit. A 
kísérletek színhelyén 1970-ben állították fel a Borics 
Pál által készített mellszobrot, amelynek kicsinyített 
mását a szobrászművész az iskolának ajándékozta. 

Az évforduló jegyében az Eötvös iskola jubile-
umi évkönyvet jelentetett meg, és iskolatörténeti 
kiállítást rendezett az intézményben. Az április 
18-i megnyitót követően meghitten beszélgettek 
hajdani és jelenlegi diákok és tanárok, s az emlé-
keket felidézve bejárták a tantermeket. A rendez-
vényre 600 öregdiák és 120, korábban az iskolá-
ban tanító pedagógus ment el. Miután az iskolát 
este 8-kor bezárták, a vendégek közül sokan át-
mentek a Kondor Béla Közösségi Házba, és ott 
folyatták a beszélgetést, egészen hajnali 2 óráig.   
Április 25-én jubileumi gálaműsort szerveztek a 

Lőrinci Sportcsarnokban. Az ünnepségen részt 
vett Pesti Imre, az intézmény korábbi igazgatója 
is. Az eseményen Kuba Gábor, az Eötvös iskola 
mostani igazgatója és Galgóczy Zoltán mondott 
köszöntőt. Az alpolgármester megemlítette, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetség és az önkormány-
zat 32,5 millió forintos közös beruházásában a 
következő tanévben új műfüves labdarúgópályát 
kap az intézmény. Összesen 15 millió forintos 
beruházás keretében megújul az iskola udvara 
is. Az alpolgármester az önkormányzat nevében, 
az idő múlását jelképezve, egy gravírozott órát és 
meglepetésként 500 ezer forintot nyújtott át az 
intézmény igazgatójának.  A pénzt az iskola az 
informatikai eszközpark fejlesztésére fordítja. 

Az ünnepséget követő műsorban töb-
bek között görög és modern táncot, keringőt 
karatebemutatót és népi játékokat lehetett látni. 
Fellépett az iskola énekkara, és végezetül a peda-
gógusok tartottak táncbemutatót.

Ê fülep e.

Jubilált az Eötvös iskola
Az Eötvös iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából április 18-án iskolatör-
téneti kiállítás nyílt az intézményben, április 25-én pedig Eötvös-gálát tartottak a 
Lőrinci sportcsarnokban.

A Pestszentlőrinci Szivárvány óvoda (régi nevén 
Dolgozó Utcai óvoda) 1965-ben nyitotta meg ka-
puit a Lakatos-lakótelepen. A jubileum alkalmá-
ból az intézmény munkatársai elhatározták, hogy 
egyhetes rendezvénysorozatot szerveznek. Az év-
fordulóra a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
zrt. dolgozói lefestették az udvari játszóeszközö-
ket, felújították a padokat, a homokozóba friss ho-
mokot vittek, és elültettek egy sudár facsemetét is. 
Az első ünnepi napon „házhoz ment” a Portéka 
Színpad, és bábelőadással szórakoztatta az oviso-
kat, a vendégek pedig megtekinthették az óvoda 
történetét bemutató kiállítást. Szerdán a gyerekek 
közelebbről is megvizsgálhattak egy rendőrautót, 
kipróbálhatták a szirénáját, és a kerületi rend-
őrök játékos formában ismertették meg őket a 
legfontosabb közlekedési szabályokkal. S ha már 
születésnapot ünnepeltek, akkor az ajándék és 
a torta sem maradhatott el. Szülői és egyéb fel-
ajánlásokból minden kisgyerek játékot és min-
den óvodás csoport egy tortát kapott. A délutáni 
program kisállat-simogatással, arcfestéssel, sport-

versennyel, zsíroskenyér-partival folyatódott. 
Csütörtökön délelőtt felavatták az óvoda udva-
rán az „emlékfát”, és a gyerekek birtokba vették 
az új, komplex mászókát, amelyet az ASAPA-
alkotócsoport készített. Horváthné Kapocsi Anikó, 
a Szivárvány óvoda vezetője nagy örömmel mu-
tatta meg a vendégeknek az új minitanösvényt.

A rendezvénysorozat záróprogramja a Rózsa 
Művelődési Házban megtartott Szivárvány-gá-
la volt, amelyre meghívták az egykori óvoda-
vezetőket, kollégákat, a szülőket és mindenkit, 
akit szorosabb szál fűz az intézményhez. A 
rendezvényen a régi és a jelenlegi óvodások 
mellett felléptek a szomszédos Csibekas böl-
csőde apróságai, a Tébláb Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékei és a Sonore Vegyeskar is.  
A rendezvénysorozaton részt vett Kucsák László 
országgyűlési képviselő, Dömötör István alpol-
gármester, Torma Beáta, a településrész önkor-
mányzati képviselője és Banyár László, a Város-
gazda zrt. vezérigazgatója is.

Ê fülep e.

Fél évszázados a Szivárvány ovi
A szivárvány óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából egyhetes ünnepség-
sorozatot rendeztek április 13–17. között. 
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az oldalt összeállította: róth ferenc

� ebben az évben 
május 9-én, 
szombaton tart-

ják az élő rózsafüzér 
zarándoklatot, amely 
már kilencedik a sor-
ban, s az elnevezésé-
hez híven körbeöleli 
a fővárosunkat. ami 
a kerületünket illeti: a 
zarándoklat 7. szaka-
sza soroksárról indul, 
és a havanna-lakó-
telepi szent lászló-
plébániatemplomban 
ér véget hálaadó 
szentmisével, akár-
csak a 8., amelyiknek 
rákoskeresztúr a 
kiindulópontja.

 
A hívek 9 útvonalon vesznek 
részt egy időben, a város külön-
böző helyszíneiről indulva, hogy 
a zarándoklat végén az adott 
szakaszhoz tartozó templomban 
celebrált hálaadó szentmisén ve-
gyenek részt. 

A Soroksárról induló 7. sza-
kasz résztvevőinek korán kell 
kelniük, mert hosszú, mintegy 
18 kilométeres út vár rájuk: 7.30-
kor kell elindulniuk ahhoz, hogy 
időben legyenek ott az érintett 
templomoknál, plébániáknál.

templomról 
templomra
Az ezt a szakaszt választók So-
roksár utcáin, majd az erzsé-
beti temetőn keresztül érnek 
a Soroksár-újtelepi Fatimai 
Szűzanya-templomhoz. Innen 
földes, mezei utakon jutnak el 
Pestszentimrére. Itt kertvárosi 
utcákon, majd a Halmi-erdőn, 
Szent Imre-kertvároson és a 
Szemeretelepen át mennek a 
Pestszentlőrinci Mária Szep-

lőtelen Szíve Főplébániához. 
A 7. csoport ezen a ponton 
találkozik a Rákoskeresztúr-
ról induló – Rákoshegyen és 
Erzsébettelepen át érkező – 8. 
szakasz  tagjaival, s innen már 

közösen mennek a végcélhoz, a 
havanna-lakótelepi Szent Lász-
ló-templomhoz, ahova a 19 óra-
kor kezdődő hálaadó szentmi-
sére kell odaérniük, akkora már 
bizonyára megfáradtan.

Hogy a kellemes és remél-
hetőleg az időjárás kegyeibe 
fogadott napon mi vár a zarán-
dokokra?

Az első és legfontosabb ta-
lán az, hogy részesei lehetnek 

egy imádsággal és énekkel teli 
kirándulásnak a város körül, 
amely után, ahogyan azt sok za-
rándok mondta az elmúlt évek-
ben, „másként fárad el az ember, 
mint amúgy”. Ami a lábak fá-

radtságát illeti, érthető lesz, hi-
szen egy-egy szakasz résztvevői 
15–20 kilométert tesznek meg, 
amíg a „saját” templomukhoz 
érnek. Annak sem kell lemon-
dania a zarándoklatról, aki a 
koránál, egészségi állapotánál 
fogva nem tud megtenni ekko-
ra távolságot. Ugyanis útközben 
bárhol, bármikor csatlakozhat a 
vándorok csapatához, vagy ki-
állhat abból. Persze azt is meg-
teheti, hogy csak az esti misén 
vesz részt.

Ne higgye senki, hogy egy-
hangú gyalogtúra ez. Ellen-
kezőleg. A zarándokokat váró 
templomok, egyházközségek hí-
veinek köszönhetően mindenütt 
jut inni- és harapnivaló a meg-
fáradtaknak. Ami a kerületün-
ket illeti, a Szent Imre-templom 
kertjében tartott pihenő alatt 
igaz szívvel és finomságokkal 
várják a fővárosunkat rózsafü-
zérrel körbeölelőket.

aKIK mIndent 
tUdnaK
A havanna-lakótelepi templom-
hoz érkező 7. szakasszal kap-
csolatosan Bernáth Mária (06-
30-567-5250) és Tordai Béláné 
(06-20-397-6568) ad informáci-
ót. A 8. szakaszt végiggyaloglók 
Sepsey Erzsébethez (06-30-229-
5419), Kerekes Sándornéhoz (06-
20-971-6995) és Antal Attilához 
(06-30-657-8815) fordulhatnak 
felvilágosításért.

Jó tudni
A zarándok, ha 
akarja, akár végig is 
hallgathatja a saját 
gyaloglását, mert a 
Mária rádió élőben 
közvetíti az eseményt. 
A szent László-
plébániatemplombeli 
szentmisét snell györgy 
püspök celebrálja.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a zarándoklat résztvevőit minden állomáson frissítőkkel várják majd   

Az Üllői útról is látszik, hogy a Kossuth téren 
valami történik. Ásnak, alapoznak, építenek, 
nagy a forgalom. Dolgoznak. A Thököly úti 
villamosmegállóban kitett információs táb-
láról is kiderül: Budapest Főváros Tér-Köz 
pályázatának a keretében folyik az átalakí-
tás. Tudnivaló, hogy a tér önmagában csak 
a díszletet adja a két felekezet mindennapi 
életéhez. Tartalommal is meg kell tölteni azt. 
Ezért kapcsolódik a pályázathoz a tér meg-
újításán túl egy programsorozat is. Ennek 

következő részét a május 5–8. közötti esti 
szabadtéri evangelizációs napok képezik. 

Az örömhírt Bódis Miklós református 
lelkipásztor hirdeti majd, aki az erdélyi Hát-
szegről érkezik Budapestre.

De vajon mivel „keresi meg” a híveket az 
evangelizáció? Ennek érzékeltetésére álljon 
itt egy idézet a lelkésztől: „Hadd kérdezzem 
meg tőled, hogy mit válaszolnál erre a kér-
désre: Van-e neked örök életed? Gondolkozz 
el ezen! S erre mit mondanál? Hova mész, 

miután meghalsz? Ha a kérdésre, miszerint 
van-e neked örök életed, az a válaszod, hogy 
nem tudod, vagy azt, hogy majd ott elválik,  
akkor erre az a válaszom, hogy szedd össze 
magad, mert nincs örök életed! Ha e kérdés-
re még azt is válaszolod, hogy ezt reméled, 
akkor remélve mész a templomból a pokol-
ba. Igen, ugyanis az örök élet a biztos hit!”

Az esemény szervezője és házigazdája a 
Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus 
Egyházközség és a Pestszentlőrinc Kossuth 
téri Református Gyülekezet. 

– Nagy örömöt jelentenek számunk-
ra a közelgő május elejei napok. A Tér-Köz 
programsorozat keretében tavaly október-
ben már rendeztünk egy 1517 méteres futó-
versenyt, továbbá november végén a Mária 
Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Főplébá-
niával közösen adventi vásárt és koszorúké-
szítést szerveztünk. Nem régen volt, így so-
kan emlékezhetnek rá, hogy a nagypénteki 
Parkpassió rendezvénynek és a húsvétreggeli 
éneklésnek is házigazdája volt a megújuló 
tér – mondta Sándor Balázs, a Kossuth téri 
reformátusok lelkésze, hozzátéve: egyre job-
ban otthon vannak a téren, s azt szeretnék, 
ha a május eleji rendezvényre minél többen 
mennének el és töltenének el négy szép estét 
az evangelizációs napok keretében.

 
Azt szeretnék, ha a május elejei 
evangelizációs napokra minél 
többen mennének el.

rózsafüzér-zarándoklaT
A pestszentlőrinci Szent László-templomban lesz a hálaadó szentmise

Megint jól 
tartották 
a rászorulókat
szinte folyamatosan szervezi a Pestszentimrei Kato-
likus Karitász azt a jótékonysági programot, amely-
nek keretében a szegények, a hajléktalanok, a kis-
nyugdíjasok, a rászorulók felé fordulnak. április 
18-án ismét ebéddel, ételosztással várták azokat, 
akiknek a napjaiból hiányzik a meleg étel, a jólla-
kottság kellemes érzése és – ami legalább ilyen fon-
tos – a baráti, együtt érző szó.

Hűvös, szeles 
volt az idő áp-
rilis harmadik 
s z o m b a t j á n , 
de ettől füg-
getlenül ismét 
tömeg várta 
a Szent Imre-
templom előtti 
utcán, hogy a 
harangszó a 
delet jelezze. 
Ekkor nyitot-
ták ki ugyanis 
a templomkert 

kapuját, hogy a karitász munkatársai megkezdjék az ebédosz-
tást, amellyel sokaknak szereztek örömöt, a falatokon túl egy-
két boldog órát is adva. A hűvös nap azt sem zavarta meg, hogy 
kiváló menüvel várják a vendégeket a szervezet munkatársai, pe-
dig biztosan nem volt melegük, miközben a két hatalmas üstben 
kavargatták a babgulyást, hogy az olyan legyen a déli harang-
szóra, amilyet bármely kisvendéglőben felszolgálhattak volna.

De nem oda került, hanem szétosztották azok között, 
akiknek valóban szüksége volt rá. A gulyáson túl friss ke-
nyeret, süteményt és forró teát is kaptak a rászorulók, akik 
szinte már az egész fővárosból érkeznek, mert tudják: megéri 
Pestszentimrére utazni. Elébe menve a kérdésnek – legköze-
lebb mikor? –, hadd írjuk le, hogy a karitász május 16-án várja 
újra az ebédvendégeket.

TÉR-KÖz-RENDEzVÉNy 
NÉGy NAPON ÁT 
Májusi evangelizációs napok a megújuló Kossuth téren
Evangelizációs napokat rendez az evangélikus és a református gyülekezet 
május első hetében a szépülő Kossuth téren.
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VASÁRNAP ZÁRVA
Telefon: 292-0081, fax 292-3022

Tel. szám: +36 20/3882-083

Helyszín: Bókay-kert 
1181 Budapest,  Szélmalom utca 33.

a Bókay-kertben

2015.05.01.

APOSTOLDJ Dominique
Kasza Tibi

Mrs. Columbo
The Biebers

www.bp18.hu
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Apróhirdetés

 szoLgáLtAtás

n dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  Tel.: 06-20-491-50-89

n kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 
nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

n Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-
17  www.megoldasszerviz.hu

n hŐszigEtELés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 
áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n varrógéP JavÍTás oTTHonáBan. Tel :283-7282

n Kémény bélelést, szerelt kémény építést, turbós-kondenzációs kazánok bekötését, 
szakvélemény ügyintézését vállaljuk. Telefonszám:06-30-333-04-47, Kálmán Péter

n ABLAKzArJAvitAs.hu ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

n Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák 
vállalása reális áron! Tel : 06 1 781 4021, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n rEdŐny alumínium -  műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! Reluxa, szalagfüggöny, 
MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben. INGYENES felmérés a 
kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

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

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

n 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 ABLAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. fizetési 
kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. Tiszteljen meg bizalmával!

n Eladó 59 m²-es felújítandó családi ház Szemeretelepen, összközműves 540 
m²-es telekkel, melyhez 17 m-es utcafront tartozik. Zöldövezet, kertvárosi elhelyezkedés. Ára: 
17.700.000.- Ft. Érdeklődni: +36 30-874-0890

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés.
 Telefon: 0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu

 FEstMény

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

 KiránduLás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 

kirándulásokat szervez: 2015. május 17-én vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: 
Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu

A HALLÁS
NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 

A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2015. április 27-től május 15-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 332-0141-es
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., 
Üllői út 427.
amplifon.hu

Próbahordás nélkül soha!
Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen tájékozódnunk,
ám érdemi döntést csak a teljes körű hallásvizsgálat után lehet
meghozni.  „Próbahordás nélkül soha ne vásá roljunk halló -
készüléket!” – javasolja Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon
Hallásközpontok audiológus főorvosa. Az Ampli fon ingyenes
hallás vizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk a kiváló
szakemberrel.

– Mennyire tájékozottak mind azok,
akik hallásvizsgálatra ér kez  nek
Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra
jönnek hozzám, már előzetesen
tájékozódnak. Sajnos gyakran elő-
fordul, hogy az embereknek téves
elképzeléseik alakulnak ki, a mi
fela datunk, hogy ezeket elosz lassuk.
Például többen tartanak attól, hogy
a halló készülék sípol, felerősíti a za -
 jo kat és kényelmetlen a vi se lése.
Ilyen esetben mindig elmondom,
hogy az elmúlt évek technológiai

újításainak kö szön  hetően a fent
emlí tett állí tások ma már egyáltalán
nem állják meg a helyüket. 
– Hogyan győzi meg a szkeptiku-
sokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a
hallás vizsgálat után minden kinek
lehe tő sége van akár ott honi kör nye -
 zetben is in   gye  ne sen ki pró bálni a
ké szülékeket. A sze mé  lyes tapaszta-
lat a legfontosabb meg győ ző érv, a
próbahordás alatt min  den ki el tudja
dönteni, hogy javítja-e az élet mi nő -
ségét a halló készülék. Azt mond-

hatom, hogy az ese tek döntő há nya   -
dában igen.
– Mit kell tenniük azoknak, akik részt
szeretnének venni egy hallás  vizs -
gálaton, vagy ha ki akarják próbálni
a halló készülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dol -
guk, mint felhívni a 06-1 332-0141-es
telefonszámot, és egyez  tetni egy
időpontot mun  ka       társunkkal. Vá runk
minden kit szeretettel a XVIII., Üllői
út 427. szám alatt található Amplifon
Hallás központban.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, 

audiológus főorvos

Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal
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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés

Elvárások: szakmunkás bizonyítvány, pontos, megbízható munkavégzés,.

mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

munkatársat:

- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),

kombinált rakodógép, henger (0,5-

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

nehézgépkezel -s végzettség megléte alapelvárás.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

MELEGBURKOLÓ 
Melegburkolói

bevonására, javítására.

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

ERDÉSZETI APRÍ
- -

keresünk erdészeti aprítógép kezelésére.

erdészeti gépész végzettség.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

PÁLYAGONDNOK
Pályagondnok munkatársat keresünk

továbbá a kistraktor adaptereinek kezeléséhez Útfenntartó- és karbantartó gépek OKJ-s

bizonyítvánnyal.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Pályagondnok”!

munkatársat keresünk.

Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

Jelentkezés módja:

Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.



Városkép p 2015. április 28. XXIV. évfolyam 7. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 szabadidő Kerületi összefogás a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás támogatására

�minden várako-
zást felülmúló 
sikerrel zárult a 

„mert a haza nem 
eladó” című jóté-
konysági gála, ame-
lyet az üde színfolt 
egyesület szervezett 
a kárpátaljai magyar 
nyelvű oktatás tá-
mogatására. mintegy 
egymillió forint gyűlt 
össze a széles körű 
összefogásnak kö-
szönhetően.

kerékgyárTó györgy  

– Ami most történt, az messze 
felülmúlta minden várakozá-
sunkat – mondta örömmel Som-
lai Zsuzsa, az Üde Színfolt Egye-
sület elnöke, egyben a Técsői 
Magyar Tannyelvű Református 
Líceum javára rendezett jóté-
konysági gála egyik szervező-
je. Az öröm pedig annak szólt, 
hogy az április 26-i „Mert a haza 
nem eladó” című rendezvényen 
a Rózsa Művelődési Ház dugig 
megtelt, a jegybevételekből és 
az egyéb adományokból pedig 
egymillió forint körüli összeget 
sikerült összegyűjteni.

a haza nem 
eladó
– Minden olyan magyar állam-
polgárnak kötelessége segíteni 
az iskolák fennmaradását, aki 
érti és átérzi, hogy mit jelent 
Kárpátalján a magyar csalá-
doknak, ha gyermekeik magyar 
tannyelvű líceumban tanulnak, 
ha a magyar tannyelvű líceu-
mokban az oktatás színvonala, a 
tanárok szaktudása, elhivatott-
sága a garancia a sikeres jövőre. 
Ha törik, ha szakad, nekünk is 
támogatnunk kell a kárpátaljai 
líceumokat, mert jelen pillanat-
ban elszakított testvéreink csak 
ránk, elszakított testvéreikre 

számíthatnak – fogalmazott 
Ughy Attila, az est fővédnöke 
köszöntőbeszédében. 

A kezdeményező Üde Szín-
folt Egyesület az elmúlt években 
nagy figyelmet és óriási energiát 
fordított arra, hogy az anyaor-
szági és a határon túli magyarok 
közelebb kerülhessenek egy-
máshoz: a Tartozunk – Össze-
tartozunk rendezvénysorozat 
keretében egymás után mutat-
koztak be a Polgárok Házában 
a határon túli régiók képviselői, 
és az egyesület szervezésében 
sok kerületi lakos járta be az el-
szakított területek jó részét, így 
az ezúttal bemutatkozó Técsőt. 
Ebben a városban épült fel az 
a magyar tannyelvű líceum, 
amelyben olyan magas színvo-
nalú az oktatás, hogy a diákokat 

96 százalékos arányban veszik 
fel a felsőoktatásba. 

– Amikor a kilencvenes évek 
elején belefogtunk a líceum 
építésébe, és azóta is, amióta a 
fennmaradásunkért küzdünk, 
mindig éreztük, hogy érdemes, 
mert van mögöttünk valami, 
ami a támaszunk; amit úgy hí-
vunk, haza, szülőföld – mondta 
Ambrus Pál, az intézmény alapí-
tója és tiszteletbeli igazgatója.

A kárpátaljai magyar tan-
nyelvű intézményeknek valóban 
küzdeniük kell a fennmaradá-
sért. Az ukrán állam ugyanis 
nem támogatja a nemzetiségi 
nyelvű oktatást. Az iskolák egy-
házi felügyelettel, alapítványi 
formában, vagyis adományok-
ból működnek – Ukrajnában 
azonban, a jelenlegi háborús 

körülmények között, az infláció 
növekedésével mind reményte-
lenebbé válik az adományozás.

mIndenKI 
melléállt
Az ügy mellé kerületi, illetve 
kerületi kötődésű művészek 
is odaálltak. A gálaműsorban 
nagy sikert aratott az est címadó 
dalát is eléneklő Kiss András 
operaénekes, a bátyjával és az 
édesapjával közösen muzsikáló 
Csernyus Kata népdalénekes, a 
kárpátaljai írók, költők verseit 
és prózai szövegeit tolmácsoló 
Anga-Kakszi István előadó és a 
Kolibri Táncegyesület. Ováció-
val ünnepelte a közönség a Vir-
tuózok tehetségkutató verseny 
győztesét, Lugosi Dániel Alit, és 

nagy tapssal Kucsák László or-
szággyűlési képviselőt és zenész 
barátait, akik már nem először 
adtak jótékonysági hangversenyt 
a kerületben. Fergeteges hangu-
latú finálét varázsolt az est végé-
re a Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola Gorácz János vezette Bok-
réta csoportja, Rékasi Károly 
színművész pedig az egész kö-
zönségre átragadó lelkesedéssel 
és humorral konferálta az estet. 

A kezdeményezéshez más 
adományozók is csatlakoztak: 
Szalinkáné Kiss Lenke az alka-
lomra festett tájképek értékesí-
tésével, több egyházi közösség 
pedig saját gyűjtéssel. Köztük 
a Pestszentlőrinci Evangélikus 
Egyházközség és a Szemeretelepi 
Református Egyházközség, 
amelynek vezetői – Győri Gá-
bor esperes és Kiss László lel-
kész – a színpadon adták át az 
adományt.

A jegybevételekből félmillió, 

összességében pedig körülbelül 
egymillió forint gyűlt össze a 
Técsői Magyar Tannyelvű Re-
formátus Líceum alapítványá-
nak támogatására.

LEhEt AdAKozni
Akik nem tudtak ott 
lenni a rózsában 
rendezett gálán, de 
szeretnének adakozni 
a líceum javára, köz-
vetlenül utalhatnak az 
intézmény alapítványá-
nak számlájára:
técsői Magyarok 
oktatásának és Kultú-
rájának Fejlesztéséért 
Alapítvány
számlaszám: 
10300002-10310224-
49020020
iBAn: hu60-1030-0002-
1031-0224-4902-0020
swiFt (Bic) kód: 
MKKB hu hB

érdeMes küzdeni
Egymillió forint gyűlt össze helyi adakozásból a técsői líceum javára

a kerületiek ismét bizonyították, hogy fontosnak tartják a határon túl élők támogatását

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Magyarországon az első, Euró-
pában a negyedik gyermekgyó-
gyításra alapított klinika volt 
Schöpf-Mérei Ágoston klinikája, 
amelyet az alapító utáni első igazi 
intézményvezető, idősebb Bókay 
János orvosprofesszor után a 
mai napig Bókay-klinikaként 
emlegetnek, s amelyben ma is 
dolgoznak orvosok a Bókay di-
nasztia két ágából.

– Budapesten kívül több vi-
déki városban is nyeregbe száll-
tak. Velünk egy időben jótékony 
céllal kerekeztek Debrecenben, 
Nyíregyházán és Békéscsabán 

is – mondta dr. Tóth-Heyn Péter, 
a klinika igazgatóhelyettese, a 
Tour de Bókay ötletgazdája. – A 
rendezvény célja az adomány-
gyűjtés mellett a gyerekgyógy-
ászat kiemelkedő hagyományá-
nak megünneplése. Éppen ezért, 
bár nagyon örülök a több száz 
résztvevőnek, a legfontosabb 
nem is a létszám, hanem az, 
hogy ez a rendezvény létrejött, 
és hogy meg is maradjon.

Az elmúlt évben mintegy 
egymillió forint gyűlt össze a 
nevezési díjakból és további ado-
mányokból. 

– Ezt az összeget és az idei 
bevételt is a gyermekklinika 
újonnan épülő sürgősségi osztá-
lyának létrehozásához használ-
juk fel. A túra résztvevői a 3000 
forintos családi nevezési díj be-
fizetésével járulhattak hozzá e 
célhoz. Természetesen azt is na-
gyon köszönjük, ha valaki ezen 
felül is adakozott – tette hozzá 
dr. Tóth-Heyn Péter.

A Tour de Bókay ötletét Kar-
dos Gábor tavaly még önkor-
mányzati képviselőként karolta 
fel, s a Települési Értéktár Bi-
zottság elnökeként most is aktí-
van részt vett a szervezésben.

– Egy baleset miatt idén nem 
tudtam jelen lenni a programon, 
de egy üzenetben mindenkinek 
kellemes időtöltést kívántam, és 
bízom abban, hogy a tavaly mot-
tóul választott „Sport – egészség 
– hagyomány” jelszó igaznak 
bizonyult, sőt ez megerősítést is 
nyert. Nagyon remélem, hogy a 
Bókay 175+2 rendezvényen jö-
vőre ismét találkozhatunk.

A Bókay 175+1 elnevezésű 
program a tavalyi eseményhez 
képest több újdonságot is tartal-
mazott. A Bókay-kertbe érkező-
ket kulturális program fogadta, 
volt táncház és koncert, lehetett 
hófánkozni, a kalandpark pedig 
kedvezményes árakkal műkö-
dött ezen a napon. A Tour de 
Bókay programjához kapcsoló-
dott a PIC-NIC, a koraszülött 
intenzív osztályon születettek 
éves találkozója, amelyre mint-
egy 40 család látogatott el.

Ê P. a.

JóTÉKONy CÉLLAL 
KEREKEzTEK

tisztELt hÖLgyEiM és urAiM!
minden határainkon túli magyar iskola a remény betel-
jesülésének alapköve. akár erdélyben, akár a vajda-
ságban, akár Kárpátalján. annak a lehetősége, hogy 
a magyar gyermek az anyanyelvén tanulva szerezzen 
olyan tudást, amely elkíséri az érettségig és a felvé-
teliig, és amely segít majd neki megvalósítani saját 
és nemzete álmait. de a magyar iskola több is, mint 
remény – Ukrajnában főként. Biztos pont és bizonyos-
ság a kárpátaljai anyának, hogy gyermeke, unokája 
kitörhet. Kitörhet, és haza- vagy éppen megérkezhet 
– ebben a kettős állampolgárság könnyített megadá-
sának intézménye csak segíthet. 
tudjuk jól: nekünk mindennemű taníttatást pártolni, 
támogatni kell – és kötelező. 

(Részlet Ughy Attila polgármester,  
az est fővédnöke beszédéből)

balczó andrás szerint 
nincs katarzis Hit nélkül
gyógyító napot tartottak április 26-án a Kondor Béla Közösségi házban. 
A rendezvény csúcspontjának nyugodtan nevezhetjük Balczó András öttusá-
zó legenda előadását. A nemzet sportolójának őszinte vallomása ismét ma-
gával ragadta a közönségét.   

Balczó András háromszoros olimpiai és tízsze-
res világbajnok öttusázó az érmekből ötöt egyé-
niben nyert. A sportág történelmének legered-
ményesebbje, nem véletlenül választotta őt a 
20. század legjobb öttusázójának a nemzetközi 
szövetség.

Mindez nem számít – szögezte le előadásában 
a legendás sportoló. – Amikor első alkalommal 
lettem világbajnok, vártam a boldogság érzését, 
de valójában nem éreztem. Örömet, büszkeséget 
éreztem, de a boldogság sem akkor, sem későb-
bi sikereim kapcsán nem öntött el. A boldogság 
nem függ a sikerességtől. A „nem nyerés” félel-
me állandóan gátolja az örömérzetet. De amikor 
az ember már nem akar mindenáron nyerni, 
abban a pillanatban szabaddá válik…

A sportoló felidézte legnehezebb sikerét, 
amikor 1972-ben, a müncheni olimpián, koráb-
ban már minden bajnoki címet begyűjtve, végre 
egyéni aranyérmet nyert.

Akkoriban öt nap alatt rendezték meg a ver-
senyeket, és a lovaglás után a második napon a 

vívás következett, amely reggeltől estig tartott. 
Jól kezdtem, és éreztem, ha még két órán keresz-
tül így vívok, akkora lesz az előnyöm, hogy az 
utolsó három számban már nem lehet behozni. 
Attól kezdve azonban képtelen voltam nyerni. 
Két óra szenvedés után feladtam, és azt mond-
tam magamban, nem érdekel az eredmény, 
élvezni akarom a vívást. A győzelem terhétől 
megszabadulva aztán ismét sorozatban nyertem 
az asszóimat. Ha akkor nem látom ezt be, soha 
nem nyertem volna meg az egyéni olimpiai baj-
noki címet.  

Balczó Andrásnak a sikerhez, a tökéletes 
teljesítményhez elsősorban hitre volt szüksége, 
amit már az evangélikus lelkész édesapja meg-
alapozott, de amit csak felnőtt sportolóként ér-
tett meg igazán. 

Ha valaki azt képzeli, hogy Isten nélkül is 
meg tudja oldani az életét, hogy a céljai elérése 
majd boldogságot hoz, az nagyot téved. Igazán 
boldognak mindig akkor éreztem magamat, 
amikor Isten közelségét éreztem. Ezt sokféle 
élethelyzetben megtapasztalhatjuk, szerelem, 
házasság, gyermekszületés idején, de soha nem 
a teljesítményhez kapcsolódik, viszont hit kell 
az átéléséhez.

Az előadás során Balczó András elárulta, 
hogy bár feleségével, a tornász Császári Mó-
nikával mindketten négy-öt gyermeket tervez-
tek, 12-re nem gondoltak volna. Ám soha fel 
sem merült bennük, hogy ne vállalják az újabb 
és újabb gyerekeket, és amikor anyagilag egy-
egy pillanatra nehéz helyzetbe kerültek, az is-
teni gondviselés mindig segített rajtuk.

Csüggedni soha nem szabad, mert a hit 
mindig átsegít bennünket a nehézségeken. 
Nem gondoltam, hogy még harminc év 2500 
előadása után is kíváncsiak lesznek rám az 
emberek, de most már úgy érzem, az a felada-
tom, hogy a tapasztalataimról beszélve öntsek 
hitet másokba.

Ê sütő-nagy zsolt

Mintegy 600 kerékpáros kelt útra április 26-án a viii. 
kerületi i. számú gyermekklinikától, hogy a Bókay-
kertig vonulva idén is teljesítsék a jótékony célú 
túrát. tavaly a klinika alapításának 175. évforduló-
ja adta az ötletet az esemény megszervezéséhez, 
amely erre az évre jelentős kerékpáros megmozdu-
lássá nőtte ki magát. 

lévai istván zoltán alpolgármester örömmel vett részt a túrán
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�nem kisebb 
sztár, mint a 
legendás apos-

tol együttes zárja a 
Bókay-kert május 1-jei 
programját. előtte 
más népszerű hazai 
előadók, dJ-k lépnek 
fel, s a családi nap a 
színpadi események 
mellett is rengeteg 
érdekességet tartogat 
kicsiknek és nagyok-
nak: ilyen a magyar 
ízek utcája és a lego 
kétszintes játszóháza.

kerékgyárTó györgy  

Ha létezik a világszerte sikeres 
ABBA-hoz hasonló magyar slá-
gergyár, akkor az a Neoton vagy 
az Apostol együttes, amelyeknek 
az évtizedekkel ezelőtt született 
dalai ma is ugyanolyan erővel 
szólalnak meg, mint hajdanán, 
és – függetlenül az eltelt időtől – 
éppolyan hatással vannak a kö-
zönségre, mint akkor. A Neoton 
már járt a kerületben, a május 
1-jei fesztivál szervezői pedig 
végre elhozzák a mai is aktívan 
koncertező Apostolt is, amely 
18.30-kor lép színpadra.

ColUmBo 
Felesége 
Is elJön
A Bókay-kerti majális szerve-
zőinek mindenkori célja, hogy 
valamennyi korosztály egy he-
lyen találjon szórakozási, spor-
tolási lehetőséget, családi prog-
ramokat. Ezt jól tükrözi az idei 
program is. A fesztivált a Tébláb 
Művészeti Iskola táncosai nyit-
ják meg 10 órakor a Fesztivál-

színpadnál: ennek hagyománya 
néhány esztendővel ezelőtt szü-
letett meg, amikor először állí-
tottak májusfát a táncosok. Ma 
már ez elmaradhatatlan eleme a 
napnak.

A majálison két színpadon 
lesznek programok egészen 
estig. A Fesztiválszínpadon 
délelőtt kerületi gyermektánc-

csoportok és sportegyesületek 
mutatkoznak be, majd a Búza-
szemek Gyermekszínház tart 
családi előadást. Délután az 
egyetlen magyar Bryan Adams 
tribute zenekar, a Room Ser-
vice ad koncertet, aztán egy 
dzsessz-pop lánytrió, a Mrs. 
Columbo következik, és vé-
gül itt ad várhatóan felejthe-

tetlen koncertet az Apostol is.  
A Nagyszínpadon 11 órától mo-
derntánc-bemutatók és gitáros 
koncertek váltják egymást, sőt 
karatebemutató is szórakoztat-
ja majd az érdeklődőket. Dél-
után Kasza Tibi, este a fiatalok 
körében népszerű The Biebers 
zenekar lép a közönség elé, 20 
órától pedig DJ Dominique ve-

zényli a Fergeteg Disco Partyt. 
Újdonságokat is kínál az idei 
majális. A Fesztiválszínpad mel-
lett mindenféle finomsággal, 
gasztronómiai csemegével nyí-
lik meg a Magyar ízek utcája. 
Újdonság a világszerte töretlen 
sikernek örvendő építőjáték, a 
Lego kétszintes játszóháza is, 
amelyet a Fesztiválszínpad kö-

zelében vehetnek birtokba a 
gyerekek. 

A színpadon kívül is várhatók 
sportprogramok. Bemutatkozik 
a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia, és lesz szimultán sakk-
játszma is. A vásárban kézműves 
termékek és persze mindenféle 
nyalánkság is kapható lesz, a 
Nagyszínpadon túl pedig ezúttal 
is forognak, zenélnek, zörögnek 
majd a vidámpark játékai.

városnézés 
traKtoron
Hetedik éve zajlik a kerületben a 
Bókay-kerti fesztivállal egy idő-
ben egy másik érdekes esemény-
sorozat, a Gépmajális, amelyet 
az Új Tündérkert Étterem kert-
jében rendez a Hofherr-Dutra 
Emléktársaság. Az idei program 
a hagyományoknak megfelelően 
kezdődik: 10 órakor köszöntőbe-
szédek hangzanak el, 10.40-kor 
pedig az emléktársaság, vala-
mint a XVIII. és a XIX. kerüle-
ti önkormányzat vezetői együtt 
koszorúzzák meg a hajdani le-
gendás gyáros, Hofherr Mátyás 
emléktábláját. 10.50-kor az ün-
nepi gépindítással beindulnak a 
motorok, és a kert területén fel-
sorakozó veterán járművek fel-
vonulnak a környék utcáin.

Maga a kiállítás is ritka lát-
ványosság: a Hofherr-Dutra (ké-
sőbb: Vörös Csillag) gyár sza-
lagjairól lekerült mezőgazdasági 
gépek mellett veterán motorok és 
autók, valamint a hazai jármű- 
és gépgyártás ikonikus termékei 
tekinthetőek meg együtt. Ezeket 
délután szakmai vezetővel is vé-
gignézhetik az érdeklődők.

Délben a Kispesti Alapfokú 
Művészeti Iskola fúvósai adnak 
hangversenyt, 13 órakor pedig a 
Tébláb különleges aratóműsora 
következik, amelynek részeként 
az aratógépek is működésbe lép-
nek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a koncertek mellett számos vidám program várja majd a családokat a Bókay-kertben  

az aposTol is Műsoron
  Újdonságokkal csalogat a május 1-jei családi nap

Galerik és rockélet 
feketén fehéren  
naplói alapján írt könyvet Kiss sándor a 60-as, 70-es 
évekről. A belvárosi galerik és a rockélet szereplői mel-
lett kendőzetlen őszinteséggel mesél a családjáról.

Kiss Sándor Mammut: Fe-
ketén, fehéren – Egy sihe-
der naplójából című tavaly 
szeptemberben megjelent 
könyvét mutatták be április 
14-én a Rózsa Művelődé-
si Házban. Az eseményen 
az író elmondta, hogy egy 
régi jó baráttal való véletlen 
találkozás indította el az 
alkotói folyamatot, annak 
hatására vette újra kezébe 
a sok évvel ezelőtt, 1967 és 
1969 között írt hat naplóját. 
Leporolta őket, majd hosszú 
hónapok aprólékos munká-
jával egy könyvbe rendezte 
össze a régmúlt gondolatait 
és emlékeit.

Az életrajzi ihletésű 
könyv a Kiss család villa-
násnyi életképeit mutatja 
be egy budapesti lakásból 
és a falusi élet mozzana-
tait zagyvarékasból. Kiss 
Sándor mesél a 2007-ben 
bezárt Lipótmezei Elme-
gyógyintézetről is, ahol a 
60-as, 70-es években egy 
évtizeden át ápolta a betegeket. Az író kiemelte, hogy a kétezer 
ágyas elmekórház sok ápoltnak nyújtott állandó otthont, akik kö-
zül a bezárásakor sokan az utcára kerültek, és hajléktalan sorsra 
jutottak.

A könyvben számos korabeli fotó és illusztráció is látható, ame-
lyek egy részét szintén az író készítette. Az ezekből és még több, a 
könyvből kimaradt érdekességből összeállított kiállítás április 30-
ig tekinthető meg a Rózsa Művelődési Házban.

Ê Cs. M. 

A szervezők minden jelenlegi 
és leendő kutyatulajdonost szí-
vesen látnak, de azoknak is sok 
érdekességet kínál a 9.45-kor 
kezdődő program, akik csak ra-
jongói a négylábúaknak. A faj-
tabemutatók és a keverék kutyák 
szépségversenye ugyanúgy nagy 
érdeklődésre tarthat számot, 
mint a kutya-gyermek verseny. 

Az érdeklődők a program 
során megismerkedhetnek a se-
gítőkutyák képzésével és mun-
kájával is. A terelés, szánhúzás, 
mentés csak néhány példa arra, 
hogy mi mindenre képes az 
ember legrégibb és leghűsége-
sebb társa. A fogyatékkal élők 
számára sokszor az elfogadható 
életet jelenti egy-egy vakvezető 
vagy jól kiképzett segítőeb.

– A sportízelítő célja egyértel-
műen az, hogy az emberek képet 
kapjanak arról, miként tölthetik 
együtt még tartalmasabban a 
szabadidejüket kedvenceikkel. 
Igyekszünk megismertetni azo-
kat a sportágakat, amelyeket ku-
tyákkal együtt lehet űzni. Több 
mint húszféle ilyen sportág van, 
és ezekben komoly európai és 
világversenyeket is rendeznek 
– tájékoztatott Juhász József, a 
Pestlőrinci Kutyakiképző Isko-
la vezetője. – Ezeket ki is lehet 
próbálni, és reméljük, hogy ki-
ki megtalálja azt a sportot, amit 

együtt folytathat a kutyájával.
A Bókay-kertben a kutyais-

kolák bemutatói mellett kutyás 
ügyességi bemutató, úgyneve-
zett agility is lesz. Ez utóbbiból 
amatőr versenyt is rendeznek. 

Juhász József azt is elmondta, 

hogy az évek során jelentős vál-
tozást tapasztalt a kerületben élő 
kutyatulajdonosok körében.

– Változik a kutyatartás, ami 
abban is lemérhető, hogy a gaz-
dik közül egyre többen hozzák 
el az iskolába a kutyájukat. Az 
egyesületünk számos bemutatót 
tart iskolákban, óvodákban, és 
igyekszünk a gyerekeket meg-
ismertetni a kulturált kutyatar-
tással. 

A Kutyás Sportízelítő egyik 
leglátványosabb versenye két-
ségkívül a cani cross, vagyis a 

kutyás futás. Az egyre népsze-
rűbb sportág idén sem hiányoz-
hat a programból.

– A korábbi évekhez képest 
annyi lesz a változás, hogy a fu-
tópálya ezúttal nem hagyja el a 
Bókay-kertet.

Ami a rendezvény két-, illet-
ve négylábú résztvevőinek biz-
tonságát illeti, fontos tudnivaló, 
hogy a rendezvényre bárki elvi-
heti a kutyáját, de csak megfele-
lő pórázon és szájkosárral, vala-
mint az oltási bizonyítvánnyal. 
Az esemény részletes programja 
megtalálható a www.kutyaisko-
la.com honlapon. 

Ê P. a.

negyedik alkalommal várják az állatbarátokat a Bókay-
kertbe a Kutyás sportízelítőre. A május 9-i rendezvényen 
a különféle sportági, ügyességi és szakmai bemutatók 
és állatorvosi tanácsadás mellett vélhetően ezúttal is a 
tartalmas szakmai beszélgetések és a gazdik tapasz-
talatcseréje repíti majd el szinte pillanatok alatt az ott 
töltött néhány órát.

a kutyásoké lesz a bókay-kert

hirdEtés
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Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Május 10. 15 óra: Csiki-
csuki – a Pécsi Harmadik 
Színház és a Gergely Theater 
előadása. Belépőjegy: 
2200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 1500 Ft.
Május 15. 17 óra: 
Hagyaték – a Deák Levente 
székelyföldi és erdélyi témájú 
festményeiből rendezett 
kiállítás megnyitója. A 
kiállítás június 26-ig 
tekinthető meg.
Május 17. 11 óra: Nagy 
akarok lenni – a Fabula 
Bábszínház zenés bábjátéka. 
Belépőjegy: 990 Ft.
Ringató címmel minden 
szerdán fél 11-től családi 
művészeti nevelési program. 
A részt vevő felnőttek és 
gyermekek átélhetik a közös 
játék és éneklés örömét. 
A foglalkozásokat Czapári 
Zsuzsanna vezeti. Részvételi 
díj: 800 Ft/alkalom.
A művelődési ház 
nyitvatartási idejében 
(hétfőtől péntekig 9–19 óra 
között, hétvégén pedig a 
rendezvényekhez igazodva) 
az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában 
jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra.

LŐrinci sPortcsArnoK

Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 3. 12 óra: Erima 
gyermek-kézilabdatorna
Május 7. 18.30: PLER 
II–Dunaharaszti férfi NB 
II-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Május 8. 18 óra: PLER-
Budapest–Balmazújváros 
férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés (alsóházi 
rájátszás)
Május 10. 12 óra: Erima 
gyermek-kézilabdatorna
Május 15. 18 óra: a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola 
gyermeknapi hangversenye
Május 17. 12 óra: Erima 
gyermek-kézilabdatorna

PEstszEntiMrEi
sPortKAstéLy

kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Május 2-án: Ritmikus 
gimnasztika verseny
Május 9-én: 
Pingpongverseny
Május 15. 16 óra: 
Mozgásvarázs – óvodás 
olimpia
Május 16. 10 óra: 
Karateverseny a Bushido SE 
szervezésében

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve. 
Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti 
a sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

LŐrinci nAgyKÖnyvtár

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 6. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub. Téma: Anyukám, 
apukám, szeretlek!
Május 7. 17 óra: Író-olvasó 

találkozó Valentini Zsuzsa 
írónővel. Tervezett téma: Hol 
a férfi helye a történelemben 
a nő mellett? Miért éppen 
ott?
Május 11. 13 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Május 13. 17 óra: 
Társasjátékklub
Május 14. 15 óra: 
Repülőtér helyben és 
könyvben. Rozgonyi 
Sarolta múzeumpedagógus 
foglalkozása.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
májusban Nagy Réka fotói 
tekinthetők meg.
Internethasználói foglalkozás 
indul (haladóknak) 16 
órában, délelőttönként 9–13 
óráig. Időpontok: május 11., 
18., június 1., 8. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
egyidejű befizetésével lehet: 
beiratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Május 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Május 8. 16 óra: Ötletklub 
– tavaszi nagytakarítás a 
szekrényekben is
Május 13. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – gyermeknapi 
előzetes: arcfestés

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Május 8. 17 óra: Molyolda 
– kézműves foglalkozás 
gyermekeknek

városházA dÍsztErEM

városház utca 16.
Április 29. 17 óra: Dévényi 
Cecília és növendékei 
koncertje a Vörömarty 
Mihály Ének-Zenei Nyelvi 
Általános Iskola és 
Gimnázium szervezésében.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 30. 11 óra: 
Történelemverseny a helyi 
általános iskolások részére 
a XVIII. kerületi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében
Április 30. 16 óra: 
Szerelmem, Sárdy – operett 
egy felvonásban
Május 2. 8 óra: KerékTár – 
börze két keréken
Május 2. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Május 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 4. 16.30: 
Lakossági fórum a 
Fővárosi Önkormányzat 
szervezésében
Május 6. 9 óra: Meselovagok 
napja 
Május 6. 18.45: Zumba 
Nikivel
Május 9. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Május 9. 19 óra: Hyppolit, 
a lakáj – zenés vígjáték az 
Art’Z-Más Társulat és a 
Figurák Színjátszó Társulat 
közös előadásában
Május 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 13. 18.45: Zumba 
Nikivel
Május 14. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele

Május 17. 15 óra: Jön már, 
jön a nyár – a Fráter Lóránd 
Nótakör zenés-táncos 
műsora
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás.

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Május 1.: Traktormajális az 
Új Tündérkert Étteremben 
(Gyöngyvirág utca 6.). 
Program: tablókiállítás, közös 
játékok, és a kiadványaink 
megvásárolhatók lesznek. 
Május 16–17-én: Múzeumok 
Majálisa a Nemzeti Múzeum 
kertjében. Gyűjteményünk 
kiállítással, új online 
tartalmakkal, kiadványokkal 
és 20 kerületi hírességünk 
érdeklődési körét megidéző, 
forgatható kerékkel várja az 
érdeklődőket. A program 
10 és 18 óra között lesz 
látogatható.
Mesék és mesterek – 
kalandozás a mackók 
birodalmában címmel május 
elején kiállítás nyílik a KÖKI 
Terminál II. emeletén, a 
253-as üzlethelyiségben. 
A részletekről honlapunkon 
található bővebb 
tájékoztatás.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 

MúzEuMsAroK 
KiáLLÍtótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Kiállítások: 
200 év emlékei 
– Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – 
Különlegességek 
Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem keddtől 
szombatig 14–18 óráig tart 
nyitva.

hAvAnnA KiáLLÍtóhELy

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-
új lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes 
telefonos egyeztetés alapján.

PEstszEntiMrEi
KÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Május 2. 10 óra: 
Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi 
díj 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Május 2. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Május 3. 11 óra: 
Utcazenebona – Anyák napi 
koncert a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola kamarakórusával 
és énektanszakával Kákay 
Katalin és Szilágyi Olga 
vezetésével. Helyszín: 
Pestszentimre, Hősök tere. 
A programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja. 
Május 5. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: könnyű 
nyári ételek. Előadó: Kisa 
Judit. Részvételi díj: 400 Ft.
Május 6. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.

Május 6. 18 óra: 
Városbújócska – Trifus 
Péter fotókiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond 
Grozdits Hahó író, újságíró, 
szerkesztő, közreműködik 
Nagy Csaba zongoraművész.
Május 8. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután, régi idők 
ismerős dallamaival. A 
részvétel ingyenes.
Május 8. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Május 8.: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Május 9. 18 óra: 
Pestszentmrei Zenebona. 
Fellép a Quartett Escualo. 
Közreműködnek: Várhelyi 
Éva énekes, valamint Fülöp 
Nóra és Sinóros-Szabó 
Botond tangótáncosok. 
Belépőjegy: 800 Ft. 
A programot az NKA 
támogatja.
Május 13. Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi 
díj 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Május 15. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. 
Vezeti: Plugor Judit. 
Belépőjegy gyermekeknek 
500, felnőtteknek 800 
Ft. A programot az NKA 
támogatja.
Május 16. 10 óra: 
Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Május 16. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Május 17. 10 óra: 
Gyermeknap – egész 
napos családi program a 
PIK Házban. A részvétel 
ingyenes!
Kéthetente csütörtöki 
napokon 17 órától ingyenes 
jogi tanácsadás.

gyerMeknaP 
és raJzPályázaT
Május 17-én (vasárnap) 
10 órától ingyenes 
gyermeknapi matinét szervez 
a PIK Ház. A családokat 
zenebohócműsorral, kreatív 
kézműves foglalkozással, 
arcfestéssel, lufihajtogató 
bohóccal, valamint 
különféle játékokkal 
várjuk. A programhoz 
kapcsolódva „Keressük 
a legszebb bohócot!” 
címmel gyermeknapi 
rajzpályázatot is hirdetünk. 
Aki szeretne pályázni, 
rajzoljon egy csodaszép 
bohócot, és hozza be a 
PIK-be (Vasút utca 48.), 
vagy küldje el az alkotását 
a pikhaz@pikhaz.hu címre. 
(Beküldési határidő: május 
8.) A legszebb bohócok 
megalkotóit a gyermeknapi 
matinén megjutalmazzuk.

MindenkiT vár     
a vöröskereszT
A Magyar Vöröskereszt 
fővárosi szervezetének 
XVIII. kerületi részlege a 
Vöröskereszt világnapja 
alkalmából május 7-én 10-
től 14 óráig egészségnapot 
szervez a Kondor Béla 
sétány 8. szám alatt. 
A rendezvény során 
egészségügyi szűrést, 
elsősegélynyújtó-bemutatót 
és számos további érdekes 
programot tartanak.

vasvári-napok 
pesTszenTiMrén 
A kerületi önkormányzat és a vasvári Pál Polgári Egye-
sület negyedik alkalommal rendezi meg június 5–7. kö-
zött a hagyományőrző vasvári Pál napokat.

A fesztiválon az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet kap 
a katonai hagyományőrzés. A korhű ruhákat és fegyvereket viselő 
huszárok és tüzérek segítenek felidézni a 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc, valamint Vasvári Pál emlékét.

A szervezők idén is színes programokkal várják az érdeklődőket. 
Pénteken, június 5-én a Kárpát-medencében tanuló 7–8. osztályos 
diákok és  középiskolások számára „A hazáért éltek, haltak” cím-
mel meghirdetett történelmi tanulmányi verseny döntőjét tartják a 
Pestszentimrei Közösségi Házban. 

Szombaton a felnőttek szabadtűzi főzőversenyen vehetnek részt, 
amelyen grillételeket készíthetnek a Sportkastély mögötti területen. 
A megmérettetésre június 3-ig lehet jelentkezni 2000 forint nevezési 
díj befizetésével a Park uszoda pénztárában. Ezen a napon délután 
fellép Szandi, zséda és a Felkai Jam, este pedig Keresztes Ildikó ad 
koncertet. 

Vasárnap délelőtt iskolai csapatok mérik össze a főzőtudomá-
nyukat, majd jön az Irigy Hónaljmirigy, a P. Mágnes, a NemCsak 
Berry rockzenekar és a The BlackBirds Beatles emlékzenekar. A 
program a P. Mobil esti koncertjével zárul.    

A háromnapos rendezvény a felsoroltakon túl is számos érde-
kes programot kínál. Fellépnek többek között a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola néptáncosai, a Botafogo, a Kolibri és a Polonez 
táncegyüttes, lesz kézműves és kovácsmesterség-bemutató, állatsi-
mogató, pónilovaglás, 1848-as huszártábor bemutatója és persze a 
szokásos toborzó is. Újdonságként lézerharcban is kipróbálhatják 
magukat a fiatalok egy külön erre a célra elkerített területen.

Ê f. e.

vízben is, 
nyeregben is
Beköszöntött az igazi tavasz, új lendületet adva a Len-
dületbe hozzuk! elnevezésű ingyenes sportprogramok-
nak. vízben, pályán, edzőteremben és nyeregben is 
hódolhatnak a mozgás örömeinek a kerületi lakosok. 
Íme, az aktuális kínálat.    

 

nyári Tábor 
Szeretnéd megismerni a kerület történetét? Kíváncsi vagy, kik és 
hogyan éltek itt régen? Szívesen megismernél érdekes, „titkos” 
helyszíneket a lakóhelyeden? Legyél te is helytörténész, gyere el a 
nyári napközis táborunkba! A tábor ideje alatt megismerkedhetsz a 
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai-
val, sétákat teszünk a kerületben a Kossuth tértől a Bókay-kerten át 
a Péterhalmi-erdőig, s ellátogatunk egy-egy „titkos” kerületi hely-
színre. Felfedezünk, játszunk és alkotunk. A tábor végére közösen 
elkészítünk egy helytörténeti társasjátékot, amelyet mindenki haza-
vihet. Várjuk a helytörténet iránt érdeklődő, a játékos felfedezéshez 
kedvet érző 8–12 éves kerületi gyerekek jelentkezését. Részvételi díj: 
6000 Ft/hét, amely magában foglalja a napi háromszori étkezés, az 
utazás és az alapanyagok költségét. Aki hoz egy saját készítésű fény-
képet vagy rajzot egy kerületi középületről, szoborról, emlékműről, 
1000 forint kedvezményt kap a részvételi díjból!

Időpontok: június 15–19. és augusztus 24–28. Hétfőtől péntekig 8 
és 16 óra között. Helyszín: Múzeumsarok kiállítóterem (1181 Szent 
Lőrinc sétány 2.). A tábort vezeti: Rozgonyi Sarolta múzeumpeda-
gógus.

Jelentkezési határidő: május 15. Jelentkezni lehet e-mailben 
(pihgymuzeum18@gmail.com) vagy telefonon (290-1585 vagy 06-
20-921-4414).

Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: május 3., 6., 10., 13., 
17., 20., 27., 31.
Szerdánként 19–20 óra 
között a Kastélydombi 
uszodában (Nemes u. 56–60.), 
vasárnaponként 9–10 óra között 
a Park uszodában (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.).
Információ: 06-20-23-23-
823 (Új belépők előzetes 
bejelentkezése szükséges!)
Futópont
Időpontok: május 5., 7., 12., 14., 
19., 21., 26., 28. 17 órától
Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 06-20-225-
5462
nordic walking
Időpontok: május 4., 7., 11., 14., 
18., 21., 28.
Hétfőnként 17.30-tól, 
csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 06-30-
961-7731
Önvédelmi edzések
Időpontok: május 3., 10., 17., 31.
Helyszín: Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.) 10-től 11 óráig
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-
941-5992

Jóga 
Időpontok: május 3., 10., 17., 31. 
8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.) 
Oktató: Kovács zsuzsanna, 06-
70-221-8546
kondicionáló torna
Időpontok: május 4., 11., 18., 
hétfőnként 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center 
(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 
06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com
zumba
Időpontok: május 8., 15., 22., 
29., péntekenként 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center 
(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com
Kerékpáros túrák
Időpont: május 10.
Gyülekező: III., Kolossy tér, 
10 óra
Úti cél: Pálvölgyi- és 
Szemlőhegyi-barlang
Időpont: május 31.
Gyülekező: egyeztetés alatt
Úti cél: Tata, Öreg-tó
Információ: Ladoniczki Ferenc, 
06-30-864-5736, e-mail: 
ladoniczkiferenc@gmail.com
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

róTH ferenC   

Feszültség nélkül nyilatkozott 
néhány perccel a mérkőzés kez-
dete előtt Hutvágner István, a 
PLER-Budapest edzője, mert ő 
is tudta, hogy ha nem is lehe-
tetlen küldetés, de rendkívül 
nehéz feladat előtt áll a csapata a 
Gyöngyös elleni mérkőzésen és 
az azt követő kettőn is.

– Tény, hogy nem mi va-
gyunk az esélyesei a nálunk 
erősebb játékosállománnyal 
rendelkező Gyöngyössel való 
találkozónak, így aztán bravúr 
lenne, ha nyerni tudnánk. Ha 
sikerülne, nyílttá tudnánk tenni 
a rájátszás végét, s akkor még az 
is benne volna a pakliban, hogy 
mi jönnénk ki jól ebből a feszült 
bajnoki hajrából. Látom, érzem, 
akarnak a srácok, megvan ben-
nük a tűz és az akarat ahhoz, 
hogy meglepetést szerezzenek 

a szurkolóknak – mondta nyu-
godtan, kimérten az edző.

Ugyanez az ember néhány 
perccel a meccs kezdete után 
már úgy járkált az oldalvonal 
mellett, mint egy oroszlán a 
rácsok mögött. Százszázalékos 
„pörgéssel” irányította az együt-
tesét.

Ennyit arról, hogy mennyire 
nyugis az edzői hivatás…

hUllámvasÚton
Meg is volt az oka a feszültség-
nek, mert olyan volt a Gyöngyös 
elleni első félidő, akár egy hul-
lámvasút. Már ami az edző és a 
szurkolók idegeinek a rombolá-
sát illeti. Fej-fej mellett lépeget-
tek a csapatok, hol az egyik, hol 
a másik vezetett egy, esetleg két 
góllal. Egyszer ugrott ki három-
mal a Gyöngyös, ezt azonban 
néhány bravúros akció és gól 
után máris kiegyenlítette a lő-

rinci csapat, így mintha mi sem 
történt volna (9-9).

Azonban a 20. és a 30. perc 
közötti időszak a lőrincieké volt 
(14-11), hogy aztán a legvége is 
tessen a szurkolóknak. Az első 
félidő utáni 15-13-as PLER-
vezetés azt is jelentette, hogy 
akár bravúros győzelmet is arat-
hat a csapat.

gyöngyös-verés
Aratott is, de addig át kellett 
élni egy feszült második félidőt, 
amiből végre a mi csapatunk 
jött ki győztesen, nem bukva el 
a végjátékot. Olyannyira nem, 
hogy az 50. percben 4 gólos lett 
az előny (27-23).

A „férfimunka” után az utol-
só három percet már mosolyog-
va játszhatta végig a csapat, nem 
forgott veszélyben a Gyöngyös-
verés. A végeredmény 30-27 
lett.

Fehér 
Füstre várva
Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy minden oké, mert két élet-
be vágóan fontos meccs (a Bal-
mazújváros és a Komló elleni) 
vár még a csapatra.

A remélt fehér füst pedig 
csak akkor szállhat fel…

rájátszás a 7–12. helyért, 
8. forduló: 

PLER-Budapest–Gyöngyös 
30-27 (15-13).

Így látta az 
edző: „Örülünk a 
győzelemnek, de akkor 
ér ez majd valamit, ha a 
hátralévő két meccset 
is meg tudjuk nyerni. 
Ma mindenki hozzá 
tudott tenni valamit a 
mérkőzés sikeréhez, 
s ami még fontosabb: a 
végén higgadtan őriztük 
meg az előnyünket.”
Mi LEsz Még itt?
„Beállt” a bajnoki 
tabella alja, hiszen 
két körrel a befejezés 
előtt egymás hegyén-
hátán állnak a 
csapatok. A jelenleg 
az utolsó helyen lévő 
PLEr a 9. fordulóban 
hazai pályán fogadja 
a Balmazújvárost, 
a Komló pedig 
Mezőkövesden 
szerepel. A május 
16-i befejezőkörben a 
PLEr Komlóra utazik, 
a Balmazújváros 
pedig otthon játszik a 
cegléddel.
A bajnoki tabella 
alsóházának állása: 
1. gyöngyös 25 pont, 
2. Mezőkövesd 24, 
3. cegléd 23, 4. 
Balmazújváros 17, 5. 
Komló 16, 6. PLEr 15 
pont.

a gyöngyös elleni siker akkor ér sokat, ha az utolsó két találkozón is győz a csapat 

négy PonT kell!
BrAvúros PLEr-gyŐzELEM A gyÖngyÖs ELLEn

� ha csoda nem is történt, bravúr feltétlenül a 
kézilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának 8. 
fordulójában április 17-én. a bravúrral a pler-

Budapest lepte meg a mellette hűségesen kitartó 
szurkolókat. a csapatunknál esélyesebb gyöngyös 
érkezett a lőrinci sportcsarnokba, hogy a hatvan-
percnyi játék után háromgólos, 30-27-es vereséggel 
távozzon. a győzelmével a pler újra nyílttá tette a 
kiesés elleni harcot, így az utolsó két fordulóban is 
tömény izgalom vár az együttesre. meg olyan mér-
kőzések, amelyeken kötelező megszerezni a négy 
bajnoki pontot.

MAROSI ÚJULT 
ERŐVEL EDz
Az arcüreggyulladás után már gyógyultan készül a 
közelgő nagy viadalokra az olimpiai bronzérmes öttu-
sázó, a kerületben élő Marosi ádám. A tavaszi, nyári 
versenyek apropóján kérdeztük őt.

A déli órákban beszélget-
tünk, s Ádám, mint becsü-
letes tusázó, ekkor már túl 
volt három edzésen, és várt 
rá még kettő…

– Mi volt a délelőtti menü, 
és mivel telnek majd a délutá-
ni órák?

– Csak első hallásra tűnik 
ijesztőnek, mert nem volt ne-
héz. Már csak azért sem, mert 
az arcüreggyulladásom után 
óvatosan kell elkezdenem az 
edzéseket. Szóval… Lövé-
szettel kezdtem, utána futot-
tam, a végén pedig úsztam 
egy keveset. De tényleg csak 
annyit, és azt sem úgy, hogy 
bele kelljen halni. A délután 
még könnyedebb lesz, mert a 

vívás után csak kondizni fogok, pontosabban gyógytornázni.
– Végighallgatva egy ilyen napját, felvetődik, milyen lehet, ami-

kor maximális a terhelés…
– Azon már túl vagyok, túl az egész válogatott keret. Az el-

múlt év végén meg ennek az elején szenvedtünk meg igazán 
azért, hogy minél jobb legyen az idényünk.

– Azt mondaná az ember, hogy ez nem is kérdéses, de feltehe-
tően „bekavart” az arcüreggyulladása, amiből már a másodikat 
gyűrte le az idén.

– Mit csináljak? Más a sérüléseivel bajlódik, én meg betegsé-
gekkel, ami immungyengeséget jelent. Ezzel együtt kell élnem, 
de szerencsére eddig nem zavart a pályafutásomban. A téli be-
tegségeim úgy múlnak el, ahogy közelednek a versenyek.

– Valóban így lehet, mert azok nagyon közelednek. Április 
utolsó napján már Kecskeméten bizonyíthatja részben azt, hogy 
meggyógyult, részben azt, hogy sikeresen készült fel.

– Lesz rá lehetőségem… A kecskeméti világkupa után nem 
sokkal következik a sorozat döntője Minszkben, utána pedig a 
Kreml-kupa elnevezésű meghívásos, pénzdíjas viadalon indu-
lok.

– Hagyjuk most az öttusát, s halljuk, mint mond a kerület ar-
caként. Évek óta viseli már ezt a megtisztelő címet…

– Valóban annak érzem, s nem csupán szavakkal, de tettek-
kel is igyekszem bizonyítani, hogy Pestszentlőrinc a kedvenc he-
lyem. Örömmel járok olyan programokra, amelyeken népszerű-
síteni lehet a sportágat.

– Volt már olyan, hogy valaki elkezdett tusázni?
– Nem is egy fiatal kérdezte, hogy hol lehet elkezdeni. Azon-

nal mondtam, hogy a Lőrinc 2000 SE tárt karokkal várja az ér-
deklődőket. Annyira tártakkal, hogy még felszerelést is ad, ami 
még akkor is elképzelhetetlen volt, amikor én kezdtem el két-, 
majd háromtusázni.

– Egy gondolattal térjünk vissza az öttusázó Marosihoz. 
A kairói világkupán hetedik lett, a rómain pedig negyedik. 
Felszállóág…

– Ha azt akarja hallani, hogy Kecskeméten nyerek, ak-
kor téved. Egyrészt nem szoktam jósolni, másrészt olyan 
sokismeretlenes az öttusa, hogy még jósolni sem lehet.

Ê róth

„tettekkel is igyekszem bizonyítani, hogy 
Pestszentlőrinc a kedvenc helyem.” 

A VÁROSGAzDA 
SERLEGEIÉRT 
idén is több mint százan indultak a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. által rendezett úszóversenyen. 
A negyedik alkalommal kiírt viadalon 25 méteres tá-
von, három korcsoportban és három úszásnemben 
mérték össze a tudásukat a gyerekek április 18-án a 
vilmos Endre sportcentrumban.

– Elsősorban a kerületi úszótanfolyamokra járó gyerekeket 
hívtuk meg, de annyival bővítettük az indulók körét, hogy a 
szomszédos kerületekben is meghirdettük a versenyt. Kizárólag 
amatőr úszókat vártunk, három úszásnemben, gyors-, mell- és 
hátúszásban, óvodás valamint alsó és felső tagozatos korosztály-
ban. A verseny célja egyben az oktatásban részt vevő óvodás 
és iskolás gyermekek fejlődésének a felmérése, a versenyszellem 
erősítése és az úszsás népszerűsítése is – mondta Bögös József, 
a Városgazda Zrt. Uszoda- és Sportszervezési Osztályának ve-
zetője.

A mostani verseny a közelmúltban megalakult Városgazda 
Utánpótlás Akadémia égisze alatt zajlott. A megnyitón ünnepé-
lyes keretek között felvonták az akadémia címerével ellátott kék-
zöld csíkos klubzászlót.

A verseny fővédnöke, Banyár László, a Városgazda zrt. vezér-
igazgatója a megnyitón örömét fejezte ki, hogy egyre több gyerek 
tanul úszni a kerületben.

– Az, hogy idén is több mint százan álltak rajthoz, azt jelen-
ti, hogy ez a kupa egyre jelentősebb versennyé növi ki magát – 
mondta a beszédében.

Az első versenyszám előtt az Aqua18 SE  úszói tartottak be-
mutatót. Az úszókupán nemcsak egyéniben, hanem az iskolák 
közötti pontversenyben is nagy küzdelem zajlott.

Ê P. a.
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�Budán, a Böször-
ményi úti tik-
tak presszóban 

találkoztunk a 80 éves 
muraközy tiborral, 
pestszentlőrinc dísz-
polgárával, a szaC 
tiszteletbeli elnökével, 
a lőrinci dirifia című 
könyv szerzőjével. 
Izgalmas életpálya 
rajzolódott ki a szavai-
ból. olyannyira, hogy 
nem is illik belevágni 
tibi bácsi történetébe. 
Csak nyolc epizód az 
életéből. 

róTH ferenC   

1. epIzód
„Nem emlékszem pontosan, 
mert még kicsi voltam, de azt 
mondta az édesanyám, hogy 
már a megérkezésem kalandos 
volt. Nem otthon, de nem is 
kórházban születtem. Odame-
net ugyanis az édesanyám már 
nem tudott várni, s a mentő-
ben megindult a szülés. Mire 
beértünk a szülőszobára, már 
jeleztem, megérkeztem. 1935. 
április 11-e volt akkor, így már 
bő két héttel idősebb is vagyok, 
mint nyolcvan… Az édesapám, 
nemes Muraközy Jenő 1899-ben 
született, mint az FTC, az édes-
anyám, gróf Kohányi Erzsébet 
pedig 1908-ban, akkor, amikor 
a SzAC. Nem véletlen, hogy 
a Ferencváros Baráti Körének 
ma is a tagja vagyok, a lőrinci 
egyesületnek pedig tiszteletbeli 
elnöke.”

2. epIzód
„Ha megkérdik tőlem, min-
dig azt válaszolom, hogy 
Pestszentlőrinc a szülőhazám, 
a XII. kerület, a Hegyvidék az 
otthonom. Ha mindent elmon-
danék, még holnap is itt ülnénk, 
így maradjunk annyiban, hogy 
egyiktől sem tudnék elszakadni. 
Emlékszem, amikor ki kellett 
költözünk a Hegyvidékről Lő-
rincre… Orosz katonák vittek át 
bennünket csónakkal a Dunán. 
Nem ingyen, nagyon is drágán. 
Aranygyűrűért, nyakláncért 
meg más ilyen apróságokért…”

3. epIzód
„Apám a Gulner iskola igazgató-
ja volt, így kaptam a Dirifia be-
cenevet. Azt is elmesélem majd, 
hogy kitől. Itt nőttem fel, itt 
rúgtuk a labdát déltől estig meg-

állás nélkül. Inkább vállaltam, 
hogy az órák közötti szünetek-
ben megírom, megtanulom a 
leckét, mert akkor maradt idő 
a focira. A maiaknak hihetetlen 
lehet, Bozsikkal, Cucuval meg 
Puskással, az Öcsivel rúgtam 
együtt a labdát.”

4. epIzód
„A Dirifia nevet, s erre ma is 
büszke lehetek, Puskás Öcsi ra-
gasztotta rám. Akkor, amikor 
a meccs előtt csapatot válasz-
tottak. Szerettem kapus lenni, 
jó gömbérzékem volt. Meg is 
maradt ez a posztom, különö-

sen, hogy Öcsi mindig engem 
választott meg kapusnak a saját 
csapatába. Csak ennyit mon-
dott: A Dirifia álljon a kapuba! 
Így maradt rajtam ez a találó 
becenév, ami nagyon is jól jött, 
amikor a most megjelent köny-
vem címét kerestem.”

5. epIzód
„Volt egy nap az életemben, 
amikor megdicsőültem, Öcsinek 
köszönhetően…

Amikor évtizedekkel később 
újra a Hegyvidéken laktunk, s 
a rendszerváltozást követően 
Puskás is hazajárt már, gyakran 
mentem a Rudas gőzfürdőbe. 
Egyszer, amikor bementem a 
nagymedencés részbe, hallom, 
valaki rám kiabál, hogy mi van 
veled, Dirifia, gyere már ide! 
Ott volt Öcsi egy nagy társaság 
közepén, ment a duma. Leültem 
közéjük, s egyszer csak hallom, 
azt meséli, hogyan védtem ki a 
szabadrúgását, pedig azt nem 
sokan szokták. A duma után 
a társaság közösen ment ki a 
pihenőszobába, ahová Öcsi 
behozatott két láda sört, min-
denkinek örömöt akart szerez-
ni… Ezzel még nem volt vége, 
mert ezután meghívott minket 
a váci Pokol csárdába. Taxival 
mentünk, taxival jöttünk. Csak 
annyit akarok mondani ezzel, 
hogy mekkora szívvel volt azok-
hoz, akiket szeretett. Jó negyven 
évvel később is emlékezett rám, 
pontosan tudta, ki vagyok.”

6. epIzód
„A szüleim a pestszentlőrinci te-
metőben nyugszanak. Erzsébet 
és Jenő. A névnapjuk közel van 
egymáshoz, így aztán akkortájt 
– bár máskor is – kimegyek a 
sírjukhoz. Virágot viszek, meg 
egy piros-fehér-zöld kokárdát, 
s eléneklem nekik a Székely 
himnuszt… Azért is, mert az 
édesanyám csíkszeredai volt. A 
mai napig is itt vannak velem, 
tudom, nekem voltak a legjobb 
szüleim.”

7. epIzód
„Annyira bent ragadtam abban 
a kapuban, amelyikbe tizen-
évesen állítottak, hogy nem is 
akartam kijönni onnan. Védtem 
a SzAC-ban, a Bp. Postásban, a 
Vörös Csillag Traktorban, hogy 
aztán a visszavonulásom után, 
41 éves koromtól öt éven át a 

Kistext öregfiúkcsapatának a 
hálójára vigyázzak.”

8. epIzód
„Sok-sok szépet adott nekem 
az élet, megköszönöm minden 
napját, a maga nehézségeivel 
együtt. A sport, a foci, a bará-
tok, a munka… De az én örök 
élményem a négy lányom. Az 
első házasságomból  van kettő, 
a másodikból ugyanennyi. A 
lánykák sorát Henriett nyitotta 
meg, őt követte Györgyi. A má-
sodik feleségem – akiben meg-
találtam az igazi társat, s nem 
véletlenül szólítom őt édesanyá-
nak – szintén megajándékozott 
kettővel, zsuzsával és Borival. 
Hát persze, hogy boldog ember 
vagyok, mert tudom, sokan sze-
retnek…”

 virággAL, vErssEL 
Kedves ünnepség volt 
április 23-án a városháza 
dísztermében. A ven-
dégek Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre dísz-
polgárát, a szAc KsE 
tiszteletbeli elnökét, 
Muraközy tibort köszön-
tötték 80. születésnapja 
alkalmából.
Elsőként Pintér Béla, az 
egyesület elnöke kö-
szöntötte az ünnepeltet, 
és virággal kedveskedett 
a feleségnek, zsuzsa 
asszonynak. 
Az önkormányzat nevé-
ben ughy Attila polgár-
mester tartott ünnepi 
beszédet, amelyben 
kiemelte, hogy 2011 
márciusában tibor bácsi 
vehette át elsőként a 
nem sokkal korábban 
megalakult testülettől a 
díszpolgári címet.
ugyancsak az ön-
kormányzat nevében 
köszöntötte az ünne-
peltet szarvas Attila 
és Lévai istván zoltán 
alpolgármester.

nyolc évTized, 
nyolc epizód
Muraközy Tibor, a lőrinci Dirifia és az ő izgalmas élete

Muraközy Tibor meghatódottan köszönte meg a figyelmességet

Szikszai Sándor akvarellista 
gyermekkora óta járja a képző- 
és iparművészet felfedezőútját, 
miközben élményeit rajzokban 
és festményekben örökíti meg, 
hol saját, hol a megrendelői ked-
vére. Számos technika gyakorla-
ti alkalmazása után talált rá az 
akvarellre és ezzel együtt arra 
az önkifejezési módra, amellyel 
gyermeki szemmel csodálkozva 
örökíti meg egy-egy hely szelle-
mét és a pillanatok magával ra-
gadó varázsát. 

hová vezetneK 
az aJtóK?
Legutóbbi kiállítása, Tizenkét 
gyöngykapu címmel, április 
közepén volt látható a Városhá-
za Galériában. A tárlat a lélek 
utazásának fontos és tanulságos 
pillanatait jelenítette meg.

– Egy hosszú, csaknem há-
roméves spirituális utazás és 
útkeresés fontos állomásához 
érkeztem. A tárlaton bemuta-
tott szimbolikus ajtók, minden 

emberi élet erkölcsösségének 
alapját képezve, egy-egy jelentős 
szellemi, érzelmi, értelmi tör-
vényszerűség ajtaját próbálták 
feszegetni, az univerzum ere-
dendő rendjének és intelligen-
ciájának alapvető igazságaira 
mutatva – mondta az alkotó. – 
Művészi útkeresésemet a szim-
bólumok megfejtésének titkain 
keresztül a nagy igazságok, az 
egyszerű és erőteljes alapelvek, 
a belső béke megtalálása vezérli 
egy bonyolult világban. 

A feltáruló ajtókról és az igen 
mély érzelmi és értelmi tarta-
lommal bíró utazásról a képek 
mellé írt szövegek szolgáltak to-
vábbi gondolatébresztőül. 

Úton Innen, 
Úton tÚl…
Arra a kérdésemre, miért érzi 
úgy, hogy ennek az útnak a 
végére érkezett, ezt válaszolta 
Szikszai Sándor:

– A szimbolikus kapuk nyi-
togatása közben valóságos lehe-

tőségek is kitárultak előttem egy 
eddig ismeretlen, valós értékeket 
felvázoló világkép felfedezésével. 
Tele vagyok új tervekkel. Úgy 
érzem, hogy mostantól szaba-
dabban válogathatok az elkép-
zelések között, és a korábbiaktól 
eltérő témákat is körbejárhatok. 
Mindezek megvalósítása mellett 
az a megtiszteltetés ért, hogy fel-
kérést kaptam az International 
Watercolour Societytől, vagyis a 
Nemzetközi Akvarellszövetség-
től magyarországi tagozatának 
a létrehozására és vezetésére. Ez 
módot ad a hazai akvarellművé-
szet és az alkotók népszerűsíté-
sére is. Csaknem negyven ország 
akvarellművészével vagyunk 
napi kapcsolatban, és számos 
lehetőség nyílt arra, hogy kül-
földi kiállításokon is bemutat-
kozhassunk. Jelenleg egy képem 
Vietnamban van, egy pedig a 
Szöulban hamarosan megnyíló 
akvarell-triennálén lesz látható. 
Azt gondolom, hogy a kitartás 
és a sok energia, amit a mun-
kánkba fektetünk, egy idő után 
meghozza a gyümölcsét. Velem 
is ez történhetett valahogy…

Ê Cs. M.

ÚJ AJTóK NyÍLTAK MEG
Az élet egy soha véget nem érő útkeresés, de az erőfeszítések és a kitartó munka vé-
gül meghozza az eredményét. szikszai sándor megfestett ajtói meg is nyíltak előtte. UTAZÁSI 

UTALVÁNY
10 000 Ft

értékben, amely beváltható  
a SUMMER TIME TRAVEL  
budapesti irodájában:
1188 Budapest, Nemes utca 103.
Telefon: 061/341 80 96
E-mail: budapest@summertime.hu
www.budapestsummertime.hu
Tengerparti nyaralások: 
Spanyolország, Portugália, Kréta,
Korfu, Rodosz, Zakynthos, 
Törökország, Egyiptom, Málta, Ciprus.
Egzotikus uticélok: Kuba, Bali,  
Sri Lanka, Maldív-szigetek, Jamaika,  
Hawaii-szigetek, Mexikó, Bahama-szigetek
Városlátogatások repülővel: London, Párizs, 
Róma, Isztambul vagy akár New York
Csoportos körutazások magyar nyelvű 
idegenvezetővel világszerte!
Az akció részleteiről munkatársaink adnak részletes tájékoztatást!

Az utazási utalvány a Summer Time Travel budapesti irodában 
váltható be repülős csomagajánlatokra 2015. 06. 30-ig. Jelen utalvány 
nem névre szóló, harmadik személyre átruházható. Egy vásárlás alka-
lmával egy utalvány használható fel, kisebb címletekre váltása nem 
lehetséges, annak teljes értékét le kell vásárolni. 
Az utalvány készpénzre nem váltható. Eng. szám: U-001129



UTAZÁSI utalvány és nem vásárlási de 
az utazási utalvány szöveg és 10 000 Ft 
is nagyobb méretben kiemelve feltünően 
jelenjen meg.
 
bevaltható után : és nem felkialto jel
 
A summer time travel budapesti irodájában vál-

taható be.

 
És meg egy plusz mondat kéne: hogy az 
akció részleteiről munkatársaink adnak részletes 

tájékoztatást.

 
Várom visszajelzését!!


